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Motius de la intervenció
Durant les obres d’urbanització de l’Horta Ferrerons de Premià de Mar, concretament a l’illa
delimitada per la carretera de Vilassar de Dalt, carrer d’Enric Granados, carrer de Santiago
Russiñol i carrer del Pilar, varen quedar al descobert uns murs que pertanyien a una
construcció romana tal i com es va comprovar posteriorment.
L’any 2001, i segons conveni entre l’Ajuntament i el Promotor de les obres, van acordar la
construcció del recinte del futur jaciment visitable que permetés observar les restes trobades.
Durant l’any 2003 es van realitzar les obres del recinte del futur jaciment visitable, que van
consistir en la realització d’accessos al recinte i la construcció d’una llosa de coberta amb dos
forats de ventilació de l’espai.
L’edificació fins al moment present s’ha mantingut sense cap ús. Les obres realitzades en el seu
moment sols es van finalitzar a nivell estructural, per la qual cosa resta pendent la seva
actualització i reforma tant interior com exterior.
Davant l’estat actual de l’edificació, la necessitat d’una reforma que adeqüés els espais i les
instal·lacions existents, l’Ajuntament, que ostenta la propietat del mateix, decidí reformar-lo i
adaptar-lo a les necessitats futures. Entre les actuacions necessàries per aconseguir aquest fet,
s’inclouen un seguit d’actuacions arqueològiques de conservació, neteja, analítiques i estudi de
paraments geomètric i arquitectònic, motiu pel qual l’empresa Calam Tapies, adjudicatària de
les obres, contactà amb l’empresa ABANS Serveis Culturals s.l., per tal de dur-les a terme.
Aquestes tasques s’han dut a terme sota la coordinació científica de l’arqueòleg especialitzat en
estudis arqueoconstructius, Ivan Salvadó Jambrina, i assumint la direcció tècnica dels treballs la
restauradora Isabel Parra Alé.
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Localització

Municipi
Comarca
Context
Coordenades UTM ETRS89
Alçada

Premià de Mar
Maresme
Zona urbana. Soterrani sota la vorera de la cantonada oest
dels carrers d’Enric Granados i Santiago Rusiñol.

X: 446746.4 / Y: 4594005.3
17.48m s.n.m. (cota llosa del carrer)
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Marc geogràfic i geològic
El Maresme pertany geològicament a les restes de l'antic massís catalano-balear, que es formà
cap a finals de l'era palezoica, ara fa uns 350 milions d'anys, com a resultat de l'esquerdament i
posterior desplaçament de les plaques que havien conformat la primitiva Pangea. L'activitat
posterior de plegaments alpins, trencament i enfonsament del massís, fa aproximadament de
60 a 15 milions d'anys, només va deixar a la superfície el que ara coneixem com a serralades
litoral i pre-litoral. El subsòl que amaga la comarca està constituït, doncs, per materials formats
a l'era palezoica, predominantment granits i granodiorites.
El relleu, en canvi, és el resultat d'esdeveniments més propers, desencadenats durant els
darrers 2 milions d'anys. De les muntanyes d'aquell antic massís només ens ha quedat un
relleu sinuós conformat per petits turons, de formes arrodonides i amb cims que amb prou
feines assoleixen els 500 metres d'altitud. Són muntanyes ja velles, que s'han anat desgastant,
en part, degut a l'acció de la temperatura i humitat elevades que durant el quaternari han anat
erosionant de manera diferencial els materials granítics, i que han solcat aquesta suavitat del
terrenys d'innumerables torrents i barrancs.
Aquesta forta erosió ha estat i és causada principalment per l'acció de l'àcid carbònic que porten
les aigües corrents procedents de la pluja i que descompon amb facilitat una roca com el granit.
Aquest, format per tres minerals bàsics: quars, feldespat i mica, s'altera facilment després
d'aquesta meteorització química i es transforma en una massa sorrenca que rep el nom de
sauló o terrer. Els feldespats s'han desfet i s'han convertit en argiles. Les miques s'han
esmicolat i s'han fet petites. El quars és l'únic element que resta inalterable, mantenint la seva
consistència i duresa, i convertint-se en el principal component del sauló.
Des d'una òptica morfològica, dins del Maresme podríem diferenciar tres unitats bàsiques: la
Serralada i els seus contraforts, que en punts entre Calella i Caldes d'Estrac arriben a la mar, la
plana litoral i la línea de costa. Els cursos hidrogràfics s'han disposat perpendicularment a la
mar, tallant transversalment la comarca, i conformant l'actual plataforma litoral a peu de la
Serralada, degut a que després d'una precipitació, les aigües transporten des de la Serralada
grans quantitats de sauló entre els rials i torrents. Aquesta plataforma litoral és recent i està
formada pels al.luvions, o sigui el conjunt de sediments transportats i sedimentats. Aquest aport
és força notable i ha conformat uns al.luvions amb espessors considerables, com és el cas de
Llavaneres amb 18 m., Caldetes 14m. Arenys (Vallvidrera) 20 m. i a Sant Pol 32 m.
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Tanmateix, des del punt de vista geològic, al Maresme es poden diferenciar dues unitats: la
Serralada Litoral, que constitueix l’eix i zona culminant de la comarca, i la Plana Litoral, que
correspon a una estreta plataforma de terreny, desenvolupada al peu de la Serralada, que
s’estén des del turó de Montgat fins a la Tordera.De fet, és aquesta plana litoral la que dóna nom
a la comarca, ja que “maresma” prové del llatí Maritimum que vol dir “costa del mar”, d’aquí el
nom, ja que toca al mar.
La Serralada Litoral està constituïda per materials paleozoics: granítics i metamòrfics
principalment. Els materials granítics pertanyen a l’extens batòlit que ocupa bona part de la
Serralada i que petrològicament estan constituïts per granodiorites, monzogranits, tonalites i
leucogranits, travessats per multitud de dics de composició similar.
Els materials metamòrfics, encaixants de la intrusió granítica i pràcticament restringits a la
serra del Montnegre, al terç nord de la comarca, estan afectats tant pel metamorfisme regional
de l’orogènia hercínica com pel metamorfisme de contacte originat per aquesta intrusió. Estan
formats per pissarres, calcàries, lidites, gresos i conglomerats, amb una edat que va des del
Cambroordovicià al Carbonífer.
La Plana Litoral està formada per sediments quaternaris d’origen continental originats pel
desmantellament dels materials que formen la Serralada Litoral, per tant la seva gènesi,
geometria i dinàmica deposicional està sobretot lligada al batòlit granític, el qual els ha
proporcionat la seva gran homogeneïtat.
El Maresme forma part d’un gran bloc aixecat limitat per dues falles de caràcter distensiu de
direcció NE-SW: la falla del Vallès que correspondria a la vora o límit Nord del bloc i que posa en
contacte els materials miocènics de la depressió del Vallès amb els paleozoics de la Serralada
Litoral; i una altra falla al Sud que marca la línia de costa.
Existeix un altre sistema de falles perpendicular a l’anterior (és a dir de direcció NW-SE) que
divideix el relleu de la Serralada Litoral en una sèrie de subunitats estructurals, que de Sud a
Nord, es distribueixen en els següents massissos i blocs: Sant Mateu (499 m), Céllecs (536 m),
Montalt (598 m), El Corredor (657 m) i el Montnegre (759 m).
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Aquest sistema de falles és aprofitat posteriorment per a la implantació d’una densa xarxa de
rieres i torrents, que drenen els materials de la Serralada Litoral i desemboquen al mar.
Així, des de la Serralada Litoral al mar es poden diferenciar tres unitats geomorfològiques (fig.
4):
1) La Serralada constituïda bàsicament per materials granítics i metamòrfics, travessats per
multitud de dics de tipus porfíric i aplític, de direccions NE-SW, aproximadament paral·leles a
l’actual disposició de la Serralada.
Els materials granítics sotmesos a l’acció dels agents erosius es converteixen en el sauló
(granit alterat), que al final del seu procés de meteorització dóna sorres riques amb biotites,
quars i feldspats que formen el granit. El sauló s’acumula a les fondalades i contraforts de la
Serralada formant un espès mantell que cobreix la major part de la zona, donant lloc a un relleu
suaument ondulat format per turons i pujols. Aquestes formes del relleu tan suaus es deuen a
la facilitat d’excavació d’aquests materials tan tous per part de les aigües de pluja i d’escolament
superficial.
Els materials metamòrfics, que afloren predominantment a la serra del Montnegre, formada
per materials més durs i resistents: pissarres i esquists metamòrfics, i materials detrítics, que
destaquen sobre la resta de materials, constituïts bàsicament per granit.
2) La Plana Litoral, on acaben de forma sobtada els relleus de la Serralada i constituïda per una
plataforma horitzontal d’uns 500 m d’amplada mitjana i que s’estén de SW al NE, només
interrompuda entre Caldes d’Estrac i Calella. Aquesta plana està constituïda per materials
detrítics d’edat quaternària: graves, sorres i argiles, sedimentats al llarg de la història geològica
pels torrents i rieres que drenaven la Serralada, i que responen a un model de ventalls al·luvials
interdigitats amb variacions de mida de gra dels sediments tant en sentit vertical com lateral.
3) Materials al·luvials actuals, són els dipòsits de peudemont i sediments actuals de les rieres,
que omplen les valls de rieres i torrents. El trànsit lateral i vertical entre aquests dos tipus de
dipòsits és poc marcat, però gradual.
La diferencia entre ells és que els sediments fluvials són més arrodonits i retreballats pel
transport de les rieres, que els sediments col-luvials. La potència d’aquesta unitat pot arribar a
ser superior als 5 m en alguna de les rieres més importants, com a la riera de Sant Pol o de
Vallalta.
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Síntesi històrica i antecedents arqueològics
Autor: Jordi Chorén
L’indret que actualment ocupa el municipi de Premià de Mar, no es pot entendre històricament
separat del seu veí de Premià de Dalt, car tenen un origen comú, i tampoc es poden entendre
sense posar-los en relació amb l’evolució que va anar seguint la comarca del Maresme en
conjunt. Per aquest motiu, el resum històric que presentem s’ha d’entendre amb una visió de
conjunt, tot i que s’ha procurat acotar-ho a la zona que ens ocupa, sobretot seguint les dades
publicades per Ramon Coll, historiador i arqueòleg coneixedor de la zona en profunditat.1
Síntesi històrica de Premià
Tot i que es coneixen a aquesta zona elements relatius possiblement al paleolític, les troballes
atribuïbles són poc contrastades i la major part fora d’un context arqueològic que permeti una
datació més o menys fiable.
Així doncs, les primeres evidències d’ocupació humana contrastades científicament, no les
trobem fins al neolític, amb materials ceràmics pertanyents tant al neolític antic (Plaça de la
Sardana) o de l’estil de Montboló relacionat amb el neolític recent (Els Frigorífics, Plaça dels
Països Catalans), situant-se així a l’entorn del 4500 aC.
Ja a l’edat del Bronze, es continuen succeint les evidències d’ocupació del territori que
actualment ocupa Premià de Mar, amb restes relacionables amb activitats metal·lúrgiques (Els
Frigorífics), i restes relacionables amb l’existència d’un lloc d’hàbitat (Plaça dels Països
Catalans, a més de set metres de fondària respecte al nivell de circulació actual), constituït per
cabanes realitzades amb materials vegetals, impermeabilitzades amb fang. Així mateix, es
coneixen altres jaciments d’aquest període (destacant el de la Plaça de la Sardana), i restes
disperses, entre les quals podem destacar la punta de sageta de sílex datable d’aquest període
trobada durant les excavacions del jaciment romà de Can Ferrerons.
Ja entrant a l’època ibèrica (segles VI-I aC), el nucli urbà principal de la zona es trobaria a
l’actual Premià de Dalt, al poblat de la Cadira del Bisbe, mentre que també es coneix l’existència
d’altres assentaments ibèrics a la zona més planera, segurament de tipus agrícola i productiu:
1
Les dades que emprem s’han extret de:
COLL MONTEAGUDO, Ramon (2004): Història arqueològica de Premià. Ajuntament de Premià de Mar
COLL MONTEAGUDO, Ramon (web): “Una mica d’història de Premià de Mar”: http://www.premiademar.cat/document.php?id=110
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Can Vilà (Premià de Dalt, a tocar del terme municipal, al costat del Camí del Mig), un
establiment de producció de ceràmica entre els segles VI-II aC; Carrer de la Mercè, on es van
trobar restes d’una casa edificada cap al 75 aC i incendiada uns cinquanta anys després; i,
finalment, restes de difícil atribució a la zona de la Plaça de la Sardana.
A partir de l’arribada dels romans al territori, es començaran a donar uns profunds canvis a
nivell cultural, social, econòmic i polític, que conduiran a la romanització i integració d’aquest
territori al futur imperi, comportant canvis com la construcció d’un brancal de la Via Augusta
entre els anys 10-8 aC, i que actualment fossilitza el Camí del Mig.
La zona de Premià de Mar, de tipus rural, serà ocupada amb assentaments agrícoles
autosuficients, les vil·lae, d’entre els que destacaria l’exemple de la vil·la de Gran Via-Can
Ferrerons, situada a la part nord-est de Premià de Mar a uns 200m per sota del Camí del Mig,
entre el torrent Fontsanta a llevant i la carretera de Vilassar de Dalt a ponent, que s’uneixen a la
part alta, formant així un gran triangle la part sud del qual vindria a quedar marcada
aproximadament per la Gran Via de Lluís Companys, obtenint així una superfície d’unes 4’8
hectàrees.
D’aquesta gran explotació s’han anat realitzant troballes ja des de l’any 1969, amb la descoberta
de restes de la pars urbana de la vil·la amb un mosaic de 50m2. D'aquesta vil·la es tornen a
tenir dades entre els anys 1999 i 2000 amb les obres del carrer Mn. Jacint Verdaguer, moment
en què es pogué excavar part de la seva pars rústica (magatzems, tallers, forns,...), detectants’hi dues fases d’ocupació en aquest sector, datables entre finals del segle I aC-inicis del segle I
dC, i el segle V dC.
A finals del 2000 es tornaven a descobrir noves restes d’aquest gran complex, un edifici de
planta octogonal el qual fou excavat en successives campanyes des de llavors fins l’any 2008, i
que motiva el present escrit. Inicialment es datà el seu ús entre els segles III i VI dC. Aquest gran
edifici es troba dividit en diverses estances, en les quals es va poder constatar com al llarg del
temps s’havien anat desenvolupant diversos usos: banys privats (balnea), lloc de premsat i celler
(cella vinaria), magatzem, vivenda, lloc de fosa de metalls i, a la darrera fase, necròpolis. Així
mateix també es va poder trobar reaprofitat un mil·liari fragmentat en dos trossos que
encaixaven, datable del segle IV dC, segurament provinent de la calçada romana que passava
per l’actual Camí del Mig, i que es suma al mil·liari ja conegut des de 1954 de Can Vilalta
(Vilassar de Mar).

13

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

Entre els anys 2002 i 2006 a la plaça del Dr. Ferran es van poder documentar restes també
pertanyents al mateix complex d’explotació, amb aquesta intervenció i altres de resultats
negatius, s’ha pogut confirmar l’extensió d’aquesta gran vil·la de la Gran Via-Can Ferrerons,
amb una vida entorn al segle I aC fins al segle VI dC, resultant paral·lelitzable a altres vil·les
importants properes, com la de Torre Llauder (Mataró).
A part d’aquesta vil·la, a Premià també s’ha identificat altres jaciments, com tres abocadors
situables entre els anys 100-70 dC o la necròpolis (Jardins del Palmar) d’època baix imperial
(segles IV-V dC), excavada l’any 1976, i on destaca la presència d’inhumacions infantils dins
d’àmfores reutilitzades, en concret una amb un nen que portava una corona feta amb cargols
marins al cap.
Quan l’Imperi Romà cau, s’entra en un període en què manca informació. La tendència general
fa pensar que degut a la inestabilitat social i política, els atacs pirates, sarraïns,..., ocasionaria
que la vida de les comunitats es traslladés a àrees allunyades de la platja, la qual fou sotmesa a
ràtzies, des del segle IX al XVIII.
El nom de Premià apareix per primer cop a un document del segle X, possiblement derivat d’un
propietari romà que es suposaria de l’època tardana, possiblement anomenat Primius,
Primianus o Primillianus. També és en aquest moment que es troben documents ja de l’ermita
de Santa Anastàsia (Santa Anna de Premià de Dalt) de l’any 987, l’ermita de Sant Mateu el 993,
els terrenys de la Cisa (995) o la zona de Banyeres (1009). La majoria de documents es tracten
de donacions de terrenys, que constaten el conreu de la vinya i la perduració de l’ús del traçat de
l’antiga calçada romana del Camí del Mig.
No serà fins al segle XV i sobretot al segle XVII quan es comencen a trobar evidències
d’establiments propers a la línia de costa, com per exemple al 1687 la masia de Can Manent,
originant-se el barri de mar de Sant Pere de Premià.
La població costanera del “Premià de Baix”, origen de l’actual Premià de Mar anà creixent
ràpidament, començant-se a construir al segle XVIII la futura parròquia de Sant Cristòfol,
dedicant-se la població a la pesca, l’incipient comerç amb les Amèriques i la pagesia de secà
(vinya i cereals) o de sínia (horta, arbres fruiters), arrencant a partir del 1832 la floricultura.
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Aquest nucli antic, encara identificable, s’estenia entre la Riera i l’actual carrer Joan Prim,
quedant el límit superior als carrers Àngel Guimerà i Sant Miquel, quedant per sobre d’aquest
límit les masies dels pagesos i per sota, fins el mar, les cases dels pescadors, de les quals
encara es conserven exemples, anomenades “cases de cos”, construccions de façana blanca,
de planta baixa i pis, amb un àmplia finestra amb reixa que dóna al carrer i generalment amb
pati al darrere.
El segle XIX porta grans i profunds canvis a la població, així, el 1836 Premià de Baix passa a
denominar-se Premià de Mar, consagrant el 1841 la seva pròpia parròquia (Sant Cristòfol). Amb
l’arribada del primer tren el 1848 el ritme s’accelera, augmentant el nombre d’indústries tèxtils i
el volum de població.
Tanmateix, a finals del segle XIX i inicis del XX, Premià de Mar patí la plaga de la fil·loxera, que va
fer desaparèixer les vinyes, ocasionant un canvi total als conreus. I posteriorment, arrel de la fi
del comerç americà, comença a desenvolupar-se una important activitat industrial en els
sectors tèxtil, metal·lúrgic i de la construcció, implantant-se fàbriques importants com La
Propagadora de Gas, Can Za, Can Gravada, la Lyon Barcelona, el Vapor Vell...
Entre 1916 i 1920 es construí Can Maristany, una torre d’estil noucentista, propietat precisament
d’una família que estava fent fortuna amb la seva fàbrica i volgué bastir un edifici opulent,
quebrant poc temps després.
El 1923, durant la dictadura de Primo de Rivera, es construeixen les denominades Cases
Barates, vivendes de protecció oficial, que parcialment encara es conserven.
La Guerra Civil ocasionarà grans canvis a tot arreu, a Premià el Comité revolucionari
decomissaria Can Roura per instal·lar-hi la barberia col·lectiva, i es bastirien quatre búnquers
en previsió d’una invasió marítima, dels quals encara en són visibles tres.
Campanyes d’intervenció a Horta Ferrerons
D’ençà el seu descobriment a les darreries de l’any 2000 i la notificació pertinent al Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, que comportà l’inici dels treballs arqueològics que
han permès la recuperació de les restes que actualment s’estan acondicionant per ser visitades,
s’han dut a terme cinc campanyes d’intervenció arqueològica, essent codirigides l’any 2001 pels
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arqueòlegs Ramon Coll Monteagudo i Josep Font Piqueras, i la resta només per aquest darrer,
sempre des de l’empresa Actium scp/Actium Patrimoni Cultural s.l.2
Així mateix entre aquestes campanyes es van dur a terme les tasques de cobriment de les
estructures amb una llosa, i es va construir una passera d’accés a les restes que ha estat en
funcionament fins al present moment, en que queda integrada dins el projecte de posada en
valor.
A continuació presentem un cronograma de les actuacions que s’han dut a terme fins al
moment al jaciment:
 2000-2001: A l’entorn del canvi d’any es realitzen una sèrie de sondejos informatius
donat el gran volum de terres que s’havien de produir segons les obres d’urbanització
previstes.
 2001: Entre els mesos d’abril i maig es dugué a terme la delimitació i valoració de les
restes, que fins aquell moment s’havia considerat que podien ser fonamentacions. Es
delimità la metiat nord de l’edifici octogonal i s’excavà l’alveus del caldarium. Així mateix
es procedí a extreure els sediments de riera que colgaven l’edifici.
 2001: Entre els mesos de juliol i desembre, amb el replanteig de la intervenció donats
els resultats de la campanya prèvia, es realitzà l’excavació de gran part de les restes,
amb especial atenció en les zones que eren imprescindibles per poder continuar amb la
valoració de les restes i també d’aquelles que podien resultar afectades pels treballs de
construcció. S’excavaren 14 àmbits ( Del 1 al 8, del 10 al 13 i el 17) i el sector sudoest
(necròpolis), així com un sondeig a l’àmbit 9, un altre a l’àmbit 14 i els estrats
d’amortització de l’àmbit 16.
 2002: Entre els mesos de gener i març de 2002, es realitzaren els treballs necessaris de
cara a l’execució de les obres de construcció del futur centre d’interpretació, que incloïa
2

Per aquest motiu, les dades que oferim han estat extretes en la seva major part d e la memòria científica que recull les campanyes
d’intervenció de 2001-2008 i la publicació ja citada de Ramon Coll d’història de Premià:
COLL MONTEAGUDO, Ramon (2004): Història arqueològica de Premià. Ajuntament de Premià de Mar
FONT PIQUERAS, Josep (2013): Intervencions arqueològiques Horta Farrerons 2001-2008. Premià de Mar, el Maresme. Memòria
d’intervenció arqueològica de l’empresa ACTIUM, dipositada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

16

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

el control de les pantalles perimetrals i l’excavació dels punts de l’àmbit 15 on s’havien
de construir els fonaments dels quatre pilars que sustentarien en aquest punt la llosa
de formigó que actuaria de coberta.
Quant a la construcció de les pantalles i la llosa, tal i com es detalla a la memòria que
recull totes les campanyes d’actuació: “S’efectuà el cobriment de l’edifici octogonal

mitjançant una edificació de pantalles i llosa de formigó, que fou objecte de control
arqueològic molt limitat a la supervisió dels treballs i eliminació de restes afectades,
sense realitzar-se cap fase d’excavació o protecció de restes més enllà de les
actuacions realitzades per iniciativa pròpia de la direcció tècnica (retirada de les pilae
dels hipocausta, cobriment d’alguns paviments, etc.)” (FONT, 2013, p. 7).
Pel que respecta als treballs d’excavació i documentació de les zones on anirien els
suports dels pilars a l’àmbit 15, també es menciona que es va procedir al desmuntatge
de totes les estructures localitzades en aquest espai, i a l’excavació dels nivells
arqueològics que es situaven sota seu: “El desmantellament de les restes fou
imprescindible per tal de construir els fonaments dels quatre nous pilars situats en
l’atri” (FONT, 2013, p. 10).
 2002-2003: En aquest període es va executar la realització del tancament de l’espai i la
construcció de la llosa de formigó que tanca l’espai, així com la rampa d’accès al nou
espai. Aquest projecte, aprovat per la Direcció de General del Patrimoni Cultural, amb
algunes indicacions, fou un disseny de l’arquitecte Albert Puigdomènech, el qual el
realitzà desinteressadament, motivat per la preservació de les restes que el seu
projecte d’edificació havia posat al descobert. Aquest projecte inicial tanmateix, s’ha
anat modificant amb el temps i les necessitats que s’han anat constatant, com posa de
manifest la idea inicial de tancar l’òcul central amb vidre.
 2003-2004: Aquesta campanya tan sols va durar una setmana, degut als limitats
recursos del moment i es destinà a l’anàlisi de l’estat de les restes un cop cobertes
(nombroses taques de formigó, proliferació de fongs a la part inferior dels murs i als
paviments i aparició de grans quantitats de sediments aportats per l’obra i per l’efecte
de les pluges), l’extracció de runa i materials d’obra procedents de la construcció del
recinte de protecció, la neteja de l’àmbit 16 i la documentació de la porta existent entre
aquest àmbit i l’exterior que havia quedat pendent de documentar l’any 2001.
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 2006: Entre els mesos de gener i març es dugué a terme una campanya centrada en
l’excavació del sector oriental de l’edifici on, a banda de l’àmbit 17, no s’havia excavat
cap àmbit, finalitzant-se els treballs als àmbits 16, i del 18 al 22, apareixent els
fragments d’un mateix mil·liari, que es deixà in situ per no haver pogut completar
l’excavió del context on es trobava. Així mateix també es dugué a terme la neteja de
quasi tota la superfície del recinte, amb l’extracció de terres i runes aportades durant
les obres.
 2008: Entre els mesos de juliol i agost de 2008 es dugué a terme la darrera intervenció
arqueològica duta a terme fins al present, concloent el gruix d’excavació arqueològica
de les restes, tot i que com ja es menciona a la pertinent memòria “Deixant de banda

uns determinats i reduïts espais on no és possible excavar per motius de seguretat o
per l’existència d’estructures romanes que els cobreixen” (FONT, 2013, p. 12), s’exhaurí
el sediment arqueològic a l’interior del recinte.
Així es finalitzà l’excavació de l’àmbit 9, pendent des del 2006, es va excavar el sector
situat entre els àmbits 4, 23 i el mur que delimita l’edifici actual pel nord. Amb la
finalització d’aquesta campanya es mantenia el dubte “sobre el període de construcció
de l’octàgon, però es referma la hipòtesi de l’abandonament de la funcionalitat inicial
vers finals del segle IV. Aquesta dada l’aportà els materials procedents d’un estrat
d’amortització localitzat en el sector nord-oest i que complementa la reduïda
estratigrafia conservada d’aquest període, precisament només localitzada en aquesta
zona del jaciment.” (FONT, 2013, p. 13).
És també en aquesta campanya quan es documenta definitivament la inscripció del
milliari localitzat l’any 2006 i també la d’un crismó gravat a una de les parets de l’àmbit
9.
 2010: L’Ajuntament de Premià construeix una passera metàl·lica, dissenyada per
l’arquitecte Jordi Gomis, poder accedir a l’octògon central sense trepitjar les restes,
passant a través de les portes dels àmbits del balneum 4 i 7, amb trams de reixa i de
vidre per poder veure el terra. Aquesta estructura està bastida de forma que es pugui
revertir sense afectar les estructures a les quals s’assenta. El seu disseny es continua
amb el dels treballs que s’han realitzat a la present actuació amb la nova passera de
sortida i l’adequació de les rampes d’accés del recinte, i ha permès la realització de
visites puntuals a les restes de forma provisional. En aquell mateix any, també per poder
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accedir sense afectar les restes, es va protegir tot l’àmbit 15 amb geotèxtil, a sobre del
qual es va abocar una capa de sauló que va permetre anivellar l’espai.
 2013: Sabem per informació oral que al llarg de l’any 2013 es varen realitzar els treballs
d’escanejat 3D de l’edifici octogonal de Can Ferrerons per part del servei de topografia
de l’ICAC, a càrrec del sr. Josep Maria Puche, per encàrrec del Museu d’Estampació
Tèxtil de Premià. Actualment encara no es disposa del modelat acabat, tanmateix s’ha
posat a la disposició del present equip de treball les dades recollides per si podien
resultar d’interés.
 2014: Al llarg d’aquest any es va aprovar el projecte d’intervenció actual, continuant el
disseny ja iniciat al 2010 de l’arquitecte Jordi Gomis, i quan s’estaven iniciant els tràmits
de la mateixa, el 18 de setembre de 2014, es va publicar la Declaració de Bé Cultural
d’Interés Nacional de l’edifici octogonal de Can Ferrerons.
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Bloc I: ConservacióConservació-restauració
Autores: Isabel Parra Alé, Debora Iglesias Bonells
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Presentació
La intervenció arqueològica portada a terme al carrer Mn. Jacint Verdaguer entre els anys 1999 i
2002, ha permès la recuperació d’un dels edificis que formaven part de la vil·la romana de
Premià coneguda amb el nom de “Can Ferrerons” de més de 5 hectàrees d’extensió.
Aquest espai ha obtingut la catalogació de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el 18 de
setembre de 2014.
Amb l’objectiu científic de poder estudiar el monument, l’ interès per preservar i posar en valor
les restes d’aquest jaciment singular amb la l’obertura al públic, es creu necessària la
realització d’unes sèrie de tasques conservatives i de restauració prèvies a qualsevol acció
dirigida a la seva museïtzació.
Aquesta intervenció ha estat centrada en la neteja i estabilització dels murs originals (per
facilitar l’estudi de paraments), revestiments (uns 915 m2) i paviments d’opus signinum
(aproximadament 82 m2)

Descripció
Es tracta d’un edifici de planta octogonal que ocupa uns 825 m2. Les restes conservades
presenten una potència de murs de més de 2 metres. Està subdividit geomètricament en
diversos espais al voltant d’un gran espai central també octogonal. En els quatre eixos
principals es troben les habitacions més grans i quadrangulars. Els espais entre elles estan
dividits en habitacions de dimensions més reduïdes. Una d’aquestes zones, estava ocupada pels
banys privats.
Si bé es suposa que va tenir una funció residencial en un principi amb al pas del temps va
passar a ser una petita industria, moltes de les habitacions es van convertir en magatzems,
espais de fossa de metalls o premsat .... Aquesta acció va fer malbé els paviments de signinum,
que es van foradar per encabir grans dolies o col·locar les premses.
L’aparell constructiu està format per elements petris irregulars, de variat origen: pedres
calcaries, sorrenques, granits,... de diferents mides i disposicions, fragments ceràmics com
parts de dolies o pivots àmfora a més de fragments de signinum reaprofitats, tot relligat amb
morter de calç. El sistema constructiu és l’encofrat. Observant els murs es poden distingir les
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diferents fases d’execució. També es pot veure l’empremta del encofrat a les restes de morter
conservat a l’exterior de l’àmbit 23.
Només s’utilitzaren maons de fang cuit per la construcció dels muntants de les portes i arcades
dels diferents elements de les termes.
Aquestes parets estarien originàriament recobertes amb arrebossat amb finalitat protectora i
decorativa. S’han conservat mínimament en algunes habitacions (àmbit 1, 9) i de forma més
extensa a la zona de les termes (àmbit 4, 5 i 6).
En quant als paviments trobem paviments hidràulics d’opus signinum per impermeabilitzar els
espais de les termes, a tota la superfície de l’àmbit 20 i, encara que molt fragmentat i degradat,
a l’àmbit 8.
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Metodologia
En primer lloc, es va realitzar la neteja de restes de terra de tots els paraments, tant la que va
quedar sense treure durant el procés d’excavació, com la que va caure al restar a la intempèrie,
així com aquelles taques puntuals de ciment, ocasionades durant la fase de construcció de la
llosa de cobriment, destapiant en els casos que sigui viables els forats de bastida, però sense
destapiar altres obertures que ocasionarien una intervenció de consolidació estructural.
En segon lloc, s’ha realitzat la documentació fotogràfica necessària per tal de recollir les dades
d’un estudi arqueoconstructiu preliminar.
La coordinació tècnica dels treballs de l’estudi arqueoconstructiu ha anat a càrrec de
l’arqueòleg especialista Ivan Salvadó Jambrina, mentre que les tasques de direcció tècnica dels
treballs de neteja i consolidació puntual van ser assumides per la restauradora Isabel Parra Alé.
Neteja dels paraments i consolidació
Els treballs de consolidació i neteja realitzats, estan orientats a la conservació del jaciment fins
que s’estableixi un criteri unitari per a la seva museïtzació. Té com a finalitat la neteja i
estabilització dels murs originals així com dels paviments i revestiments d’opus signinum. Els
treballs a realitzar dins aquest apartat es concreten en els següents:
Neteja i consolidació puntual de murs i revestiments. Amidament 915m2
 Neteja mecànica de la superfície del mur perquè aquest sigui llegible i per garantir el
seu manteniment. En aquest procés s’han eliminat les concrecions terroses, fang,
pedres i la brutícia acumulada. Aquestes tasques s’han dut a terme de manera
mecànica i amb eines suaus i no agressives com raspalls, paletines, esponges,
aspiradors...
 Eliminació del morter que es trobava descohesionat per garantir que la nova aplicació
de morter, en casos puntuals, realitzi la seva funció.
 Eliminació de ciments i taques d'obra moderna amb cisells i bisturís.
 Obturació d'esquerdes i forats puntuals amb morter tradicional de calç i sorra
(proporció 3:1).
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 Consolidació dels revestiments i morters aixecats utilitzant injeccions de PLM-SM,
ACRIL33 (CTS) al 5% en aigua destil·lada per aspersió a les esquerdes, bombaments i
fixació de les zones que presentaven falta d’adherència al mur.
 Bisellat puntual de les vores dels revestiments de les restes i dels morters amb morter
tradicional de calç i sorra (proporció 3:1).
 Recol·locació puntual de pedres desplaçades, fixant-les amb morter tradicional de calç i
sorra (proporció 3:1) i utilitzant pedres del propi jaciment.
 Refer les juntes més profundes del parament que s’havien perdut amb morter
tradicional de calç i sorra (proporció 3:1).
Neteja i consolidació puntual d’opus signinum. Amidament 82m2
 Eliminació mecànica de concrecions terroses, fang, restes de terres. Els treballs es van
realitzar de manera no química ni agressiva, emprant raspalls, paletines, bisturís,
esponges, aspiradors...
 Eliminació mecànica de dipòsits de ciment i taques d'obra moderna. Amb cisells i
bisturís.
 Obturació d'esquerdes i forats puntuals amb morter tradicional de calç i sorra
(proporció 3:1) afegint puzzolana, xamota i pigments naturals per igualar el color amb el
signinum.
 Consolidació interna utilitzant injecció amb PLM-SM, ACRIL33 (CTS) al 5% en aigua
destil·lada per aspersió de les esquerdes, bombaments i fixació de zones que presentin
falta d’adherència al mur.
 Bisellat puntual de les vores amb morter tradicional de calç i sorra (proporció 3:1)
afegint pigments naturals per igualar el color amb el signinum.
Reportatge fotogràfic
Elaboració del reportatge fotogràfic de tota la intervenció juntament amb l’informe tècnic
corresponent.

24

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

Estat de conservació
L’estat en que se’ns presenta el jaciment de Can Farrerons ve donat per la combinació de
diferents circumstàncies:
 L’evolució de la pròpia història de l’edifici: aquest va patir modificacions per adaptar-se
a canvis d’ús que van malmetre alguns dels seus elements; també els efectes del
posterior abandonament ha fet que el conjunt ens arribi en part malmès.
 El colgament durant un llarg període de temps i la seva descoberta: un cop eliminades
les sorres i sediments de la riera de Santa Anna s’ha pogut veure l’estructura del edifici
i la seva potencia de mur. Les restes estan ben conservades, salvaguardades per la
terra que les cobria amb la que havien aconseguit un equilibri. Aquest, queda trencat
des del moment de l’exhumació, per la qual cosa és molt important una actuació per
minimitzar els possibles danys. Hem de tenir en compte, que una primera intervenció ja
ha estat realitzada, la d’integrar el jaciment en un nou edifici, això ajuda que aquest
estigui més protegit de les diferents inclemències meteorològiques però facilita
increments d’humitat a la superfície del mur de les zones properes a les parets del nou
edifici per una manca de ventilació.
 Patologies dels propis materials: tant aquests com el sistema constructiu es veuen
afectats per l’acció combinada de diferents agents que van alterant la seva aparença
estètica i la seva estructura interna. L’alteració variarà segons el tipus de materials
utilitzats. En el cas que ens ocupa, el material constructiu està format per pedres
calcàries, granítiques, elements ceràmics, cendres, calç, sorres... que actuen de
manera diferent davant dels agents de degradació.
Per poder establir un mètode d’actuació adient, és necessari tenir en compte quines són o han
estat les causes. En un anàlisis visual es pot observar com l’ humitat, l’acció de la vegetació en
el passat, les temperatures, les actuacions antròpiques, etc, fan que els materials reaccionin i
inclús es transformin.
Partint doncs, de les estructures excavades, es realitza un estudi per determinar el grau de
degradació, alteracions i la prioritat de les consolidacions.
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 Brutícia generalitzada

 Incrustació de terres a les estructures
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 Eflorescències salines i concrecions calcàries localitzades a les zones on s’ha produït el
contacte directe dels materials de la nova construcció (ciment) amb l’obra original. La
composició química del ciment ha facilitat l’aparició de sals que afecten la composició
de la pedra, degradant-la.

 Afebliment i brutícia del coronament dels murs
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 Enderrocament / llacunes

 Esquerdes, descohesió, despreniment i afebliment dels arrebossats del mur i dels
paviments de signinum.

 La descohesió del morter de calç ha provocat esllavissaments que deixen a la vista els

farciments interiors i desplaçament de parts del mur.
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 Morter d’unió descohesionat en algunes zones o inexistent. Degradació d’elements
ceràmics.

 Presència de restes de ciment a les superfícies dels murs.

 Disgregació d’elements de granit
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Criteri d’intervenció
La metodologia utilitzada per la consolidació i neteja de les restes s’ha cenyit a un criteri
estrictament arqueològic, amb una mínima intervenció, respectant l’original i totalment
reversible.
Els materials utilitzats han estat els més semblants als originals, s’han realitzat mínimes
intervencions, recol·locant els elements desplaçats, lligant-los amb un morter tradicional de
calç i sorra. En el cas dels arrebossats murals i dels paviments, s’han realitzat els tractaments
de consolidació amb morters de restauració.

Actuacions realitzades
Els treballs de consolidació i neteja realitzats, estan orientats a la conservació del jaciment fins
que s’estableixi un criteri unitari per a la seva museïtzació.
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Neteja mecànica
 L’eliminació de la brutícia, de les restes de terra acumulades i del morter de calç
descohesionat adherits a la superfície dels murs i juntes del parament s’ha realitzat
amb l’ajuda de raspalls, paletines, esponges, aspiradors, etc. La neteja també ha
permès localitzar les zones on s’ha produït disgregació del material constitutiu i el
desplaçament de pedres.

 S’han eliminat les restes de ciment procedent de la construcció del nou edifici tant a les
testeres dels murs (on estava més acumulada) com en els frontals. Donada la duresa
d’aquest morter, en algunes zones s’ha hagut d’utilitzar un martell pneumàtic i en altres
ha estat suficient l’ús d’escarpes i martells.

31

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

 En els revestiments murals i paviments d’opus signinum s’ha combinat una neteja en
sec amb raspalls suaus i bisturís i una humida amb esponges per estovar les
concrecions existents.
 Els treballs d’eliminació i neteja de concrecions terroses, fang i restes de terres s’han
realitzat de manera mecànica, ni química ni agressiva, si no emprant raspalls,
paletines, bisturís, esponges, aspiradors, petites escarpes...
 Els túmuls de terra compactada que fan de suport i falcat de certes zones del mur (com
angles, finestres i voladissos), s’han polit i uniformat les seves cares vistes per no
distorsionar el conjunt i a l’espera d’una intervenció per la seva eliminació total.
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Consolidació
 Donat que hi havien zones susceptibles de patir despreniments durant el procés de
neteja, com els arrebossats de parets i recobriments de signinum, s’han injectat
prèviament morters lleugers de fixació de PLM-SM, ACRIL33 (CTS) al 5% en aigua
destil·lada en esquerdes, bombaments i en aquelles zones que presentaven falta
d’adherència al mur. També s’han bisellat les vores dels revestiments amb morter
tradicional de calç i sorra (proporció 3:1).

Eliminació de restes de terra a l’interior

Humitejant per aconseguir una millor penetració

Després d’injectar morter de fixació es procedeix al bisellat de les vores

 La consolidació interna dels murs a les zones més disgregades i amb perill de
desplaçament s’ha injectat morter tradicional de calç i sorra, per tornar a donar cohesió
i prevenir desmoronaments.
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 Consolidació externa i recol·locació dels paraments desplaçats i testeres amb morter
tradicional de calç i sorra (proporció 3:1).
 Tant en els revestiments murals com en els paviments s’han obturat esquerdes i forats
puntuals amb morter tradicional de calç i sorra (proporció 3:1) afegint puzzolana,
xamota i pigments naturals per igualar el color amb el signinum.



S’han refet les juntes més profundes del parament que s’havien perdut amb morter
tradicional de calç i sorra (proporció 3:1).

34

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

Conclusions
Els treballs de conservació i neteja realitzats al jaciment arqueològic de Can Ferrerons han
tingut com a objectiu principal pal·liar i frenar el deteriorament de les restes i al mateix temps
que es facilita el seu estudi, es fan llegibles per el públic general.
Totes les accions realitzades han estat encarades a l’estabilitat del conjunt i buscant una
uniformitat de criteris que en un futur estaran recolzats per la restauració complerta de tot el
jaciment.
En aquesta intervenció final i global de restauració i consolidació futura, caldria destacar
diversos punts a tenir en compte:
 Proporcionar a tot el jaciment de paviments de terres compactats que no aportin
humitat, pols o brutícia a les restes.
 Consolidar i assegurar obertures, murs volats i panys de portes per poder-los excavar
en la seva totalitat i consolidar.
 Realitzar una neteja química, per eliminar les restes de ciment més adherides a les
pedres i als revestiments que no s’han pogut treure mecànicament.
 Realització de proves de neteja per eliminar de manera uniforme les concrecions
calcàries més adherides al signinum.
 Tractament de consolidació a les pedres granítiques que per la seva naturalesa i per
els canvis d’humitat s’estan disgregant.
 Recol·locació de grans blocs de pedres que s’han desplaçat del mur i que per la seva
manipulació seria convenient manipular-les amb grues.
 Tornar a posar en el seu lloc els conjunts de pilae de maons dels hypocausts que
suportaven la suspensura i que ara resten guardades sota les arcades.
 Reconstruir algunes llacunes de panys de mur per donar-li uniformitat al conjunt. En
aquest cas les parts recrescudes es marcaran degudament per poder distingir la
reintegració de la part original.
 Realitzar la neteja i consolidació de les estances que en aquests moments són
inaccessibles (A-10 i A-12).
 Realitzar bisellats de seguretat en el paviment foradat de l’apodyterium que es troba
molt volat amb risc de despreniment.
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Tota intervenció en el patrimoni comporta una responsabilitat des del mateix moment que les
restes són exhumades. Per això tenim el deure de donar a conèixer i difondre aquest llegat
cultural en les millors condicions possibles i realitzar tots els controls necessaris per mantenirles. Tal i com defineix La Carta de 1987 de la conservació i la restauració, les restes
arqueològiques deixades vistes també requereixen un manteniment tècnic específic per part de
professionals especialitats que plantegin un protocol d’actuacions i que siguin coordinats pels
serveis que en tenen la responsabilitat.

Afectació arqueològica
Degut a les característiques de la intervenció, no es pot parlar de cap tipus d’afectació de tipus
arqueològic.
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Documentació planimètrica i fotogràfica
A continuació presentem un recull fotogràfic detallat de les intervencions realitzades, incloent
com a referència les planimetries arqueològiques existents fins al moment, extretes de la
memòria científica de les campanyes d’intervenció dels anys 2001-20083.
Així mateix, es segueix la descripció per zones i àmbits establerta a les anteriors intervencions,
per tal de facilitar la localització de les referències. Com ja s’ha esmentat, l’edifici es subdivideix
en quatre espais quadrangulars, que denominarem aula, sengles espais hexagonals entre ells
(un d’ells amb un annex quadrangular, l’àmbit 23) i un espai octogonal central:
 Hexàgon nord-oest: Format per 8 àmbits i l’annex l‘ambit 23. A la fase inicial és l’espai
ocupat pel balneum, que posteriorment es reutilitza com a zona d’hàbitat i cella vinaria.
 Aula nord: A8
 Hexàgon nord-est: A16-17-18
 Aula est i habitació annexa (pertany a l’hexàgon): A19-20
 Hexàgon sud-est: A21-22
 Aula sud: A14
 Hexàgon sud-oest: A11-13. Aquest espai consta de dos àmbit més, localitzats
parcialment, als quals no ha resultat possible accedir a la present intervenció.
 Aula oest: A9
 Octògon central: A15

3

FONT PIQUERAS, Josep (2013): Intervencions arqueològiques Horta Farrerons 2001-2008. Premià de Mar, el Maresme. Memòria
d’intervenció arqueològica de l’empresa ACTIUM, dipositada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
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Hexàgon nordnord-oest i àmbit 23
A la fase inicial és l’espai ocupat pel balneum, que posteriorment es reutilitza com a zona
d’hàbitat i cella vinaria.

Fig. 4. Plànol de situació.

-A1 ALVEUS
Aquesta petita banyera de planta absidal adossada al caldarium, es trobava protegida amb
geotèxtil i farcida de terra fins el seu punt d’alçada màxima. Està flanquejada per dos xemeneies
d’estructura triangular. S’ha procedit al seu buidatge per poder observar el seu estat de
conservació i realitzar les intervencions pertinents. Té un sol esglaó d’accés i una gran llacuna
en el centre de la banyera que deixa veure l’hypocaust. El revestiment hidràulic presenta grans
esquerdes i pèrdues a la part superior ja que es troba retallat. És en aquesta zona on es
conserva un dels pocs panys de paret amb revestiment. S’ha netejat la part de l’hipocaust que
encara es conserva en bon estat i sosté l’alveus

Fig. 5-7. Estructura de l’alveus amb les dues xemeneies.
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Fig. 8. Procés de buidatge.

Fig. 9. Llacuna per on es poden veure les pilae.

Fig. 10. Mur amb revestiment al costat de l’alveus.

Fig. 11. Procés de neteja del revestiment.

Fig. 12-13. Espais un cop nets i preparats per realitzar els bisellats.
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Fig. 14-15. Imatges finals.

Fig. 16-19. Interior de l’hipocaust sota l’alveus.
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-A 2 Caldarium
Sala de la es conserva només el nivell de circulació de l’hipocaust, que comunica amb el del
tepidarium per tres arcades i amb el de l’alveus a través de dues menors. El seu paviment
hidràulic d’opus signinum està molt degradat en algunes zones, s’ha netejat, consolidat i
bisellat per evitar la continuació de la degradació i pèrdua.

Fig. 20-25. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 2.
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Fig. 26-29. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 2.

Fig. 30-31. Comparatives inicials-finals dels treballs de consolidació i bisellat del recobriment de

morter intern de les arcades de separació entre l’hipocaustum dels àmbits 2 i 3.
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Fig. 32-35. Comparatives inicials-finals dels treballs de consolidació i bisellat del recobriment de
morter intern de les arcades de separació entre l’hipocaustum dels àmbits 2 i 3.

-A 3: Tepidarium

Fig. 36-37. Comparatives inicials-finals de la porta d’accés entre els àmbits 3 i 4.
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Fig. 38-43. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 3.
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Fig. 44-45. Comparatives inicials-finals del mur que separa l’àmbit 2 i 3, amb una gran

llacuna farcida d’enderroc que s’ha conservat per evitar el seu desmoronament.

Fig. 47. Detall de les restes de morter lliscat del mur.

Fig. 46. Detall del procés de neteja.

-A 4: Frigidarium

Aquest àmbit, juntament amb la piscina i l’apodyterium va patir la transformació en una
instal·lació vinícola. Es pot veure sobre l’opus signinum del paviment la marca de la plataforma
d’una premsa i dos encaixos. S’han bisellat les restes del revestiment de la porta d’accés al
tepidarium (A3) i s’han tapat algunes esquerdes del paviment. La piscina triangular d’aquest
espai (A5) tenia a més de pèrdues de revestiment moltes restes del formigó de l’obra del nou
edifici. S’han eliminat amb petites escarpes i bisturí.
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Fig. 48-53. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 4.
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-A 5: Piscina del frigidarium
S’han injectat morters lleugers de fixació de PLM-SM, ACRIL33 (CTS) al 5% en aigua destil·lada en
esquerdes, bombaments a més de bisellar per evitar pèrdues de revestiment.

Fig. 54-59. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 5.
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Fig. 60-61. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 5.

Fig. 62-63. Taques de ciment sobre els revestiments de l’àmbit 5.

Fig. 64-65. Imatges finals dels revestiments de l’àmbit 5.

-A 6. Lacus
Aquest àmbit encara conserva el recobriment mural blanc i conté una petita piscina rectangular
a la qual s’accedeix per mitjà d’un petit esglaó que és un fragment escultòric d’una pilastra. S’ha
assegurat i bisellat tots els revestiments
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Fig. 66-71. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 6.
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Fig. 72-77. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 6.
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Fig. 78-83. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 6.
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Fig. 84-85. Comparatives inicials-finals de la pilastra reaprofitada com esglaó al

dipòsit de l’àmbit 6.

Fig. 86. Vista final de l’àmbit 6.

-A7 Apodyterium
És l’estança que dóna accés a les termes. Revestida amb paviment d’opus signinum retallat
posteriorment per encabir el contrapès de la premsa de la instal·lació vinícola que va ocupar l’espai de
part de les termes. Tot el perímetre del paviment d’aquesta sala estava separat del mur per una ampla
esquerda que s’ha segellat amb morter tradicional de calç i sorra (proporció 3:1) afegint puzzolana,
xamota i pigments naturals per igualar el color amb el signinum.
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Fig. 87. Detall de l’esquerda al paviment.

Fig. 88-91. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 7.
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Fig. 92-95. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 7.

-A 23: Praefurnium
S’ha netejat tot l’espai, retirant la terra acumulada a l’entrada del forn i s’han consolidat elements petris
desplaçats.
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Fig. 96-101. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 7.
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Fig. 102-103. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 7.

Fig. 104-105. Comparatives inicials-finals de l’exterior del sector nord-oest
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Aula nord: A 8
Aquest àmbit quadrangular es troba afectat per la presència de forats de dolia que van fer
malbé els paviments. Només es conserva mínimament a l’entrada des del pati central. S’ha
realitzat una neteja superficial i s’han bisellat les restes de paviment per evitar la seva pèrdua.
S’han acumulat en aquest espai tota una sèrie d’elements petris, alguns treballats i altres no,
que haurien de ser retirats. S’han eliminat les restes de ciment de la construcció moderna dels
elements treballats amb escarpes i martells. La presència d’aquests elements i de les fosses de
dolia han impedit l’accés a la totalitat de la superfície dels murs per a la seva neteja.

Fig. 106. Plànol de situació de l’àmbit 8.

Fig. 107-108. Comparatives inicials i finals de l’àmbit 8.
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Fig. 109-113. Comparatives inicials i finals de l’àmbit 8.

Fig. 114-115. Comparatives inicials i finals de les restes de pavimentació de l’àmbit 8.

58

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

Fig. 116-117. Comparatives inicials i finals del fragment de mur al qual s’ha perfilat el
testimoni estratigràfic que el sustenta, sense retirar tota la terra per seguretat.

Fig. 118-119. Comparatives inicials i finals de la zona d’accés entres els àmbits 8 i 15.

Fig. 120-121. Grans blocs dipositats dins l’àmbit 8 que van ser netejats a petició dels
responsables tècnics de l’Ajuntament.
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Fig. 122-123. Vistes del mur exterior de l’octògon, corresponent als àmbits 5, 8 i 16.
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Hexàgon nordnord-est: A16A16-A1717-A18

Fig. 124. Plànol de situació. L’àmbit 19 el tractem per la seva reforma posterior amb l’àmbit 20.

-A 16

Fig. 125-128. Comparatives inicials-finals dels murs dels àmbits 16-17.
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Fig. 129-131. Comparatives inicials-finals dels murs dels àmbits 16-17.

Fig. 132-133. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 16.
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Fig. 134-139. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 16.
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-A 17

Fig. 140-142. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 17.

-A 18

Fig. 143-144. Comparatives inicials-finals dels murs de l’àmbit 18.
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Aula est i habitació annexa (pertany a l’hexàgon): A19A19-20

Fig. 145. Plànol de situació dels àmbits 19-20.

-A 19

Fig. 146-149. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 19.
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Fig. 150-153. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 19.

-A 20

Fig. 154-155. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 20.
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Fig. 156-161. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 20.
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Fig. 162-166. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 20.
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Hexàgon sudsud-est: A21A21-22

Fig. 167. Plànol de situació dels àmbits 21 i 22.

Fig. 168-169. Comparatives inicials-finals dels àmbits 21 i 22.
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Fig. 170-174. Comparatives inicials-finals dels àmbits 21 i 22.
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Fig. 175-176. Comparatives inicials-finals dels àmbits 21 i 22.
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Aula sud: A14

Fig. 177. Plànol de situació de l’àmbit 14.

Fig. 178-180. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 14.
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Hexàgon sudsud-oest: A11A11-13.
Aquest espai consta de dos àmbit més, localitzats parcialment, als quals no ha resultat possible
accedir a la present intervenció.

Fig. 181. Plànol de situació dels àmbits 10, 11, 12 i 13. Només s’ha pogut
accedir als àmbit 11 i 13.

-A 11
S’han netejat els murs i perfilat l’espai de la porta que donaria accés a l’àmbit 10 sense eliminar
la terra ja que seria necessari reforçar-lo per evitar desmoronaments.

Fig. 182-183. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 11.
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-A 13

Fig. 184-187. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 13.
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Aula oest: A9

Fig. 188. Plànol de situació de l’àmbit 9.

Fig. 189-192. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 9.
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Fig. 193-200. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 9.
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Fig. 201-202. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 9.

Fig. 203. Detall del crismó gravat de l’àmbit 9.
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Octògon central: A15

Fig. 204. Plànol de situació de l’àmbit 15.

Fig. 205-208. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 15.
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Fig. 209-213. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 15.
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Fig. 214-216. Comparatives inicials-finals de l’àmbit 15.
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Bloc II: Analítiques
Autor textos
textos introducció:
introducció: Jordi Chorén Tosar
Autor analítica de morters: AMS 14C Dating Centre
Autor analítica de residus: ERAUUB
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Introducció
Autor: Jordi Chorén Tosar
Dins el present projecte, s’incloïa la realització de dues analítiques de diferents característiques,
per tal d’obtenir dades relatives a l’atribució cronològica de les restes estructurals de l’edifici
octogonal original i a les activitats productives relacionades amb les dolia que es van localitzar
encara segellades dins les seves fosses a l’àmbit 15.
Quan a l’analítica de morters, aquesta es va realitzar de forma prèvia a l’inici del projecte
pròpiament dit, havent estat encarregada pel Museu de l’Estampació de Premià de Mar.
L’encarregat d’escollir els paraments on es van extreure les tres mostres fou el sr. Ramon Coll
Monteagudo, tècnic de Patrimoni de l’Ajuntament de Premià de Mar, que ha format part des de
l’inici del personal científic vinculat al projecte, com a director i coordinador dels treballs, i per
tant coneixia ja quines estructures eren més adients per aportar dades fiables sobre la primera
fase constructiva de l’edifici. L’anàlisi es va encarregar al laboratori AMS 14C Dating Centre de
l’Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus University (Dinamarca).
Pel que respecta a l’analítica de residus, es va realitzar l’extracció de tres mostres de tres
individus ceràmics, que es troben a les instal·lacions del Museu de l’Estampació de Premià de
Mar, per part de la investigadora Fernanda Inserra de l’Equip de Recerca Arqueològica i
Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB), a través de la Fundació Bosch
Gimpera, essent analitzades al laboratori per ella mateixa i la investigadora Alessandra Pecci,
amb la coordinació científica del dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros, del mateix departament.
Es van extreure mostres de 6 grams per seguretat de tres individus ceràmics, descartant-se
mostrejar algun dels dipòsits en aquest moment per una qüestió de temps i per una major
probabilitat d’èxit d’identificació dels continguts, no descartant-se futures anàlisis en aquests
espais i/o altres individus procedents de l’excavació.
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Informe analítica de morters
Autor text: Jordi Chorén Tosar
L’anàlisi es va encarregar al laboratori AMS 14C Dating Centre de l’Institut for Fysik og
Astronomi, Aarhus University (Dinamarca), essent extretes les mostres amb data de 11 de
novembre de 2013, sota la supervisió científica de Ramon Coll Monteagudo, tècnic de Patrimoni
de l’Ajuntament de Premià de Mar.
Es van escollir tres murs, corresponents a la primera fase constructiva de l’edifici, dels quals es
van extreure tres mostres per poder realitzar contrast dels resultats.
Els punts d’extracció escollits van ser els següents:
 La primera filada del mur UE 2023 (MR 19 a l’actual intervenció), per la banda de l’àmbit
15 (octògon central).
 La banqueta de fonamentació del mur UE 2000 (MR 40 a l’actual intervenció), per la
banda de l’àmbit 3 (hipocaust del tepidarium).
 La primera filada del mur UE 2033 (MR 29 a l’actual intervenció), per la banda de l’àmbit
8 (aula nord).
A continuació presentem la taula de resultats que va remetre el laboratori al Museu
d’Estampació de Premià de Mar, la qual segons les instruccions rebudes, s’ha d’interpretar
tenint en compte que la primera de les dates de cada mostra és la més fiable, representant les
altres dues percentatges de contaminació.
Tenint en compte aquesta lectura, i seguint la rellevància de les mostres de la banqueta de
l’hipocaust del tepidarium, l’anàlisi efectuada pel laboratori i l’arqueòleg Ramon Coll aporten
una datació per la fase de construcció de l’edifici d’inicis del segle V dC.
Així mateix, presentem les fotografies aportades pel propi Ramon Coll documentant les tasques
d’extracció.
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Documentació fotogràfica

Fig. 217-220. Procés d’extracció de les mostres. Fotografies de: Ramon Coll Monteagudo.
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Informe analítica de residus
Autor text: Jordi Chorén Tosar
L’anàlisi es va encarregar a l’Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat
de Barcelona (ERAUUB), a través de la Fundació Bosch Gimpera, per part de l’empresa ABANS
Serveis Culturals s.l, essent realitzada l’extracció de mostres per la investigadora Fernanda
Inserra, amb data de 5 de desembre de 2014, sota la supervisió científica de Ramon Coll
Monteagudo, tècnic de Patrimoni de l’Ajuntament de Premià de Mar. Els treballs de laboratori
posteriors han estat duts a terme per l’equip format pel dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros i les
investigadores Fernanda Inserra i Alessandra Pecci.
Es van extreure tres mostres de tres individus ceràmics diferents, que es corresponen a dolies
localitzades dins la seva fosa, a l’àmbit 15, una d’elles encara amb la seva tapadora segellada, i
que després de les excavacions s’havien dut a les instal·lacions del Museu de l’Estampació de
Premià de Mar, tal i com queda recollit amb la documentació fotogràfica que adjuntem, extreta
de la memòria de les campanyes d’intervenció anteriors4. Aquests es corresponen amb els
números d’inventari HF 1146-1 (també anomenat Dolium 1 a l’excavació), HF 1382-1 (Dolium 2) i
HF 1392-1 (Dolium 3).
Tot i que per l’analítica només calien 3gr de mostra, per tal d’estar en condicions de poder
repetir la prova per problemes tècnics, se’n van extreure 6gr de cadascuna de les peces.
L’anàlisi de residus de les mostres s’ha realitzat a través de l’aplicació de les tècniques de
cromatografia de gasos, acoblada a l’espectometria de masses.
A l’espera de la realització de l’informe definitiu, en procés de realització5, ja disposem d’uns
resultats preliminars, enviats pels autors de l’analítica al mes de març de 2015.
Així, sembla que als tres dolia s’han identificat els marcadors de pega i resina de Pinaceae, que
probablement van ser emprades com a recobriment de les dolia. A part d’això només en
4

FONT PIQUERAS, Josep (2013): Intervencions arqueològiques Horta Farrerons 2001-2008. Premià de Mar, el Maresme. Memòria
d’intervenció arqueològica de l’empresa ACTIUM, dipositada al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
5

INSERRA, F., PECCI, A., CAU ONTIVEROS, M. Á. (2015), Ánálisis de residuos orgánicos de tres dolia hallados en la villa romana de
Horta de Can Farrerons; Informe científico-técnico; Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona
(ERAAUB); Fundació Bosch i Gimpera.
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l’individu HF 1382-1 s’ha pogut identificar la presència d’àcid tartàric, que funciona com a
marcador de la presència de vi. En els altre dos individus, no s’ha pogut identificar aquest
marcador, possiblement perquè es degrada fàcilment.
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Documentació fotogràfica

Fig. 221. Vista de conjunt de l’àmbit 15 amb les tres dolia encara a l’interior de les

seves fosses. Al fons la dolia 2 i en primer terme d’esquerra a dreta les 1 i 3. Imatge
extreta de FONT, 2013 (vid nota 4).

Fig. 222-223. D’esquerra a dreta, vistes de detall de les dolia 1 (HF 1146-1) dins la seva fossa UE 1147, i de la dolia 3 (HF

1392-1), dins la seva fossa UE 1393, que només han aportat residus de pega i resina de Pinacea. Imatges extretes de
FONT, 2013 (vid nota 4).
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1. Introducción

Casi cuarenta años de investigación han demostrado que el estudio de los residuos orgánicos
preservados en la cerámica puede proporcionar información útil para entender su uso y aclarar
aspectos de la vida en el pasado como son la alimentación, la forma de cocinar y el comercio
(Garnier 2007; Evershed 1993, 2008, Pecci 2009, Regert 2011). Este tipo de estudios se basa en que
los materiales porosos absorben las sustancias líquidas y semilíquidas con las que entran en
contacto. Esto es cierto sobre todo para las cerámicas, como afirmaron Condamin y otros (1976) en
los años 70 y como han demostrado sucesivamente diferentes autores.
El análisis de los residuos absorbidos en las cerámicas tiene importantes implicaciones para el
estudio de las ánforas y dolia y en particular de su contenido y recubrimiento orgánico.
En esta contribución presentamos los resultados de los análisis de tres muestras de dolia
halladas en Horta de Can Ferrerons.

2. Materiales y métodos

Las muestras analizadas se tomaron de tres dolia. De los tres, se ha muestreado la pared.

Parte
N. lab.
muestreada
152
Pared
153
Pared
154
Pared
Tabla 1. Muestras analizadas

Las muestras se ha limpiado mecánicamente de forma delicada con un bisturí antes del
muestreo, han sido pulverizadas y analizadas mediante cromatografía de gases-espectrometría de
masas. También se ha procedido al análisis de una muestra de control (“blanco”) empleando los
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mismos solventes que se han usado para el análisis de la muestra arqueológica.

Para el análisis se han llevado a cabo diferentes extracciones:

a. El extracto lipídico total ha sido obtenido siguiendo la metodología propuesta por
Mottram et al. (1999).
b. Hidrólisis: la mitad del extracto lipídico total se hidroliza siguiendo a Pecci et al. 2013b.
c. Para identificar el ácido tartárico y los marcadores de la fermentación, se ha seguido la
metodología propuesta en Pecci et al. 2013c.

Los extractos se derivatizan agregando 25µl of N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
(BSTFA, Sigma-Aldrich) calentado a 70°C durante 1h. Se agregan 75 µl de hexano y 5 µl de un
patrón interno de dotriacontano (1 mg/mL).
Los análisis se han realizado con un cromatógrafo Thermo Scientific TS GC ultra, con una
columna capilar de sílice de 30 m, de 0.25 μm de espesor de film, y un espectrómetro de masas
Thermo Scientific ITQ 900 operado en ionización electrónica (70 eV). El range de masa es de m/z
40-900. La temperatura del horno del GC se mantiene a 50°C por 1 min, luego aumentada de
5°C/min hasta los 330°C y mantenida constante durante 10 min.

3. Resultados

Muestra 152

Los cromatogramas obtenidos con el análisis de los extractos (a), (b) y (c) indican una gran
abundancia de ácido dehidroabiético, 7-oxo dehidroabiético, marcadores de productos de Pinaceae
y de metildehidroabietate que indica la producción de pez directamente de la madera (Colombini et
al. 2005). Lo anterior indica que el dolium fue recubierto con abundante pez. No hay marcadores de
contenido en el dolium, ni de aceite ni de vino.
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Figura 1. Cromatograma del extracto (b) de la muestra 152.

Figura 2. Cromatograma del extracto (c) de la muestra 252.
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Muestra 153

Como para la muestra anterior, los cromatogramas obtenidos con el análisis de los tres extractos
indican una gran abundancia de ácido dehidroabiético, di- dehidroabiético, 7-oxo dehidroabiético,
marcadores de productos de Pinaceae y de metildehidtoabietate que indica la producción de pez
directamente de la madera. Lo anterior indica que el dolium fue recubierto con abundante pez.
En el extracto (c) es posible observar la presencia de ácido tartárico, marcador del vino (Barnard
et al. 2011; Garnier 2007; Guasch Jané et al. 2004; Pecci et al. 2013c) y de ácido succínico,
marcador de la fermentación. Lo anterior indica que el dolium sirvió para contener vino.

Figura 3. Cromatograma del extracto (b) de la muestra 153.
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Figura 4. Cromatograma del extracto (c) de la muestra 253.

Muestra 254

Como para las muestras anteriores, los cromatogramas obtenidos con el análisis de los tres
extractos indican una gran abundancia de ácido dehidroabietico, di-dehidroabiético, 7-oxo
dehidroabiético, marcadores de productos de Pinaceae y de metildehidroabietate que indica la
producción de pez directamente de la madera (Colombini et al. 2005). Lo anterior indica que el
dolium fue recubierto con abundante pez. En el cromatograma del extracto para identificar los
marcadores del vino aparecen trazas de ácido tartárico, lo que sugiere que el dolium contuvo dicha
bebida.
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Figura 5. Cromatograma del extracto (b) de la muestra 254.

Figura 6. Cromatograma del extracto (c) de la muestra 254.
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4. Conclusiones
En la muestra 253 y en la 254 se encuentran trazas de vino, lo que sugiere el uso de los dolia para
contener este producto. La ausencia de marcadores de vino o de otro contenido en la muestra 254
posiblemente se deba a la abundancia del recubrimiento orgánico, que ha impedido su absorción.
Los análisis de las muestras indican abundantes trazas de pez, que sirvió como recubrimiento
orgánico de la cerámica y posiblemente para dar sabor a su contenido.
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Bloc III: Estudi arqueoconstructiu
Autors: Jordi Chorén Tosar, Iván Salvadó Jambrina
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Introducció
Tot i que des d’un bon començament es pogué constatar que les estructures conservades al
sector d’Horta Ferrerons es corresponien amb les restes d’un edifici romà excepcionalment
conservat, i que en iniciar-se els treballs es pogué constatar que les parets conservaven unes
alçades de més de dos metres de mitjana, no es va poder realitzar un estudi de les mateixes per
diverses raons alienes a l’equip d’investigació del moment.
Així doncs, entre les limitacions donades per les necessitats de l’obra,

temporals i

econòmiques, en finalitzar la intervenció de l’any 2008, les parets encara no havien estat objecte
d’una neteja mínima, fet que ocasionà la impossibilitat de realitzar la seva documentació
planimètrica amb la realització d’alçats detallats, ni la lectura dels paraments conservats, a
l’espera d’aconseguir alguna partida futura que ho permetés.
Degut a la voluntat de l’Ajuntament de Premià de Mar, de fer una posada en valor del jaciment
que permetés l’accés al públic, i d’acabar els treballs de documentació de cara a poder elaborar
un projecte museològic el més complet possible, es va incloure dins el projecte d’adequació del
nou centre d’interpretació les tasques de neteja i analítiques ja descrites, i un estudi estructural
de l’edifici.
Condicionants dels treballs. Limitacions.
Tanmateix, tant les tasques de neteja com de documentació posterior, han partit d’un jaciment
transformat donats els treballs d’excavació i adequació d’anteriors campanyes i que han permès
la seva conservació fins a l’actualitat.
Així, s’ha de tenir en compte que al llarg dels treballs d’excavació, i per poder construir els
suports de la llosa de cobriment que protegeix el conjunt, es van anar desmuntant aquelles
estructures corresponents a llars de foc, estructures de combustió,... i també quasi totes les
existents a l’àmbit central de l’edifici, fet que ens impossibilita poder-les afegir a l’estudi actual
de forma gràfica, donada la manca d’alçats de les mateixes. De fet, a partir de l’anàlisi de les
fotos recollides a la memòria d’intervenció, s’ha pogut constatar com el conjunt d’aquestes
estructures desmuntades es correspondrien amb els grans blocs de pedra, fragments d’opus
signinum i pedres sense treballar de diverses mides, que estan dipositades a l’interior de l’àmbit
8, condicionant la documentació de la part baixa dels paraments.

103

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

D’altra banda, tant l’execució de la llosa de construcció, amb els seus pilars de suport distribuïts
a l’espai central i a tocar de la façana exterior, condicionen la quantitat de llum i l’espai a
treballar, quedant alguns elements cobrint les parets, sobretot a la façana exterior. A més a
més, aquesta construcció impossibilita l’accés per poder treballar amb condicions de seguretat i
higiene als denominats àmbits 10 i 11, que a més a més quasi no reben cap tipus de llum, motiu
pel qual en la present intervenció no s’hi ha pogut accedir, quedant pendent la seva neteja i
documentació per una fase posterior, un cop es puguin destapiar les portes d’accés als
mateixos.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que tot el sistema de pilae de l’hipocaust dels àmbits 2 i 3 va
ser desmuntat prèviament a la construcció de la llosa protectora, per evitar que poguessin patir
desperfectes, quedant guardades en caixes numerades i també sota els arcs que comuniquen
els dos espais d’hipocaust. S’ha d’esmentar que també es van localitzar durant les tasques de
neteja del lacus de l’àmbit 6 maons del mateix tipus, acumulats al seu interior, juntament amb
altres materials, que han estat rescatats i acumulats a la banqueta del mur pantalla davanter a
la façana del praefurnium (àmbit 23), pel seu futur trasllat.
Posteriorment, l’execució l’any 2010 de la construcció d’una passera per facilitar l’accés a les
restes, que passa a tocar de la façana exterior, travessant les portes de la zona del balneum fins
a l’espai octogonal central. Aquesta construcció condiciona molt la documentació de les
estructures conservades, subdividint els espais i dificultant la documentació de les portes, que
queden força cobertes donat que és en aquests punts on es troben els basaments que suporten
la passera, impossibilitant la documentació planimètrica.
A més a més en aquest moment es va regularitzar l’espai interior abocant una capa de sauló
sobre geotèxtil, cobrint els elements negatius ja documentats durant les campanyes
d’excavació, el que per una banda ha facilitat la documentació dels alçats interiors, però de
l’altra impedeix tenir uns alçats correlacionats amb les restes que poguessin quedar de les
estructures desmuntades o les seves rases de construcció.
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Metodologia
Un cop realitzades les tasques de neteja dels paraments anteriorment descrites, es realitzà la
documentació fotogràfica de tots els paraments, per tal de poder realitzar un estudi
arqueoconstructiu dels mateixos.
Les estructures muràries se les va designar amb les sigles MR, seguides d’una numeració
correlativa que les identifica individualment. Les seves fases constructives i elements
arquitectònics (portes, reformes, finestres, etc...) s’han identificat com a Unitats Estratigràfiques
(UEs), numerant-les correlativament a partir de 01. Així doncs, un MR pot integrar vàries UEs de
diversa cronologia o factura. Així mateix, s’ha emprat la categoria d’Unitats d’Actitivat (UA), amb
la qual s’integren aquells conjunts de MR i UE que formen part, de forma total o parcial, d’una
estructura amb una funcionalitat concreta (dipòsits, piscines,...).
La documentació i registre de les UEs s’ha fet seguint el mètode plantejat per E.C. Harris i A.
Carandini. Aquest sistema, consisteix en documentar objectivament els elements i paraments,
realitzant una numeració d’aquests en forma d’Unitats Estratigràfiques (UEs), que permeten la
individualització de cada element.
Cada Unitat Estratigràfica és registrada en una fitxa de camp (en aquest cas s’utilitza la
dissenyada per l’empresa d’arqueologia ABANS), on s’indica la situació dins del jaciment, i les
característiques de l’estructura (tècnica constructiva, tipus de paraments, materials emprats,
mides, etc...), o de l’element negatiu.
Cal destacar que, en el cas del present estudi, degut a la complexitat del sistema constructiu de
l’edifici, cadascun dels murs que conformen l’estructura bàsica de l’edifici presenten diverses
tongades constructives, les quals al seu temps es van adossant o bastint de forma solidària amb
les dels altres murs veïns, presentant així diferents relacions físiques amb els murs veïns a cada
tongada. Per tal de poder reflectir aquesta complexitat de relacions físiques i no perdre en cap
moment les relacions generals dels murs en conjunt, permetent així una anàlisi estructural el
més complerta i acurada possible, a part de la fitxa d’UE corresponent a cadascun d’aquests
murs, s’ha realitzat una fitxa per cadascuna de les seves tongades, que permetès documentar
les seves particulars relacions estructurals. Per tal d’evitar confusions, s’ha mantingut el
número d’UE, afegint una numeració decimal: UE.##, és a dir, el mur UE1 podria contenir les
tongades UE 1.1, 1.2, 1.3,...
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La documentació gràfica de les estructures s’ha dut a terme mitjançant fotografia digital, la
qual ha estat treballada posteriorment per poder oferir la visió de les diverses fases
constructives dels diversos paraments.
La documentació planimètrica s’ha realitzat presentant plantes de detall (emprant com a base
les ja existents de les intervencions anteriors), alçats i seccions arquitectòniques del monument,
marcant les reformes i elements documentats, sense el dibuix pedra a pedra manual, que ha
estat substituït mitjançant la realització d’aixecaments fotogramètrics.
Per una altra banda, i per tal de poder realitzar un estudi contrastat i ajustat a les tècniques
constructives del període, s’ha efectuat un buidatge d’altres edificacions que es poden
considerar paral·leles quant a sistema constructiu o disseny arquitectònic, que permeten situar
tècnicament l’edifici en el seu context i a l’hora permeten constatar solucions arquitectòniques
per les parts que no hem conservat i que resulten viables per l’època.
Així mateix, també es va realitzar un buidatge de les dades recollides a la memòria científica de
les campanyes d’excavació dutes a terme al jaciment (FONT, 2013), per tal d’intentar establir
relacions amb els elements apareguts a l’excavació del subsòl i permetre així una lectura
preliminar de les fases d’ocupació i l’evolució d’usos dels espais, que s’haurà de complementar
amb una revisió a fons de les relacions estratigràfiques tenint en compte les noves dades
cronològiques aportades per les analítiques i també les del present estudi.
Amb tot aquest conjunt de dades obtingudes de l’edifici, així com dels parallels coneguts, s’ha
realitzat una proposta de reconstrucció volumètrica de l’edifici, així com una proposta d’evolució
constructiva per fases, la qual seria recomanables complementar amb un reestudi de
l’estratigrafia arqueològica ja excavada amb anterioritat (i que parcialment hem iniciat amb la
revisió ja esmentada), a tenor de les noves dades que es presenten.
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Paral·lels constructius
Autor: Jordi Chorén
Les diverses campanyes arqueològiques realitzades al sector Horta Ferrerons, com ja s’ha
esmentat, van permetre la identificació d’un edifici de planta octogonal d’època romana, amb un
estat de conservació excepcional, asolint entre els dos i els tres metres d’alçada.
Tot i que les construccions de planta octogonal no són molt sovintejades en el món romà, es
coneixen diversos exemples, alguns a la pròpia Península Ibèrica, coneguts de forma desigual
degut al seu estat de conservació i/o a la manca de realització d’estudis sobre els seus sistemes
constructius pròpiament dits. Malgrat tot, resta clar que la utilització de plantes de tipus
poligonal (octògons, decàgons,...) així com circulars, esdevenen una solució per tal de poder
clausurar un espai amb un sistema de cúpula (amb les seves variants al llarg del temps), tot i
ésser també emprats en espais oberts a l’aire lliure, buscant un efecte estètic d’harmonia i
equilibri.
A continuació presentem un conjunt d’exemples d’edificacions que a priori semblarien similars
al nostre objecte d’estudi, però que representen una evolució dels sistemes constructius
emprats pels arquitectes romans al llarg del temps per solucionar la coberta de grans espais
amb plantes octogonals o decagonals segons el cas: la Domus Aurea, el Mausoleu de Dioclecià i
el temple de Minerva Medica o el baptisteri Lateranense, i dos exemples que es poden
relacionar ja amb la tradició constructiva bizantina, el baptisteri neonià i l’església de San Vitale.
Així mateix, també fem un recull d’exemples d’edificis i construccions amb la utilització de
plantes octogonals a la península ibèrica i l’únic exemple d’edifici romà d’aquestes dimensions
que presenta una coberta conservada a la zona de l’actual Catalunya, com és l’edifici de
Centcelles.
Tots aquests exemples els presentem endreçats primer per la seva ubicació fora o dins la
península i després en ordre cronològic, de més antic a més modern, aturant-nos a finals del
segle V i/o inicis del segle VI, moment en el qual ja feia temps que l’edifici de Premià es trobava
clarament en funcionament, a tenor de les dades arqueològiques documentades.
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Paral·lels
Paral lels constructius fora de la Península Ibèrica
-La
La Domus Aurea (Roma, segle IdC)
Després de l’incendi de Roma de l’any 64, l’emperador Neró decidí construir dins la ciutat una
vil·la romana amb les dimensions d’un palau reial de tipus helenístic, essent els arquitectes
Sever i Céler, incloent un gran llac artificial on posteriorment s’aixecà el Coliseu. Aquest gran
edifici quedà sense finalitzar amb la mort de Neró l’any 68dC, quedant afectat per un incendi el
104, que motivà el seu colgament, i posteriorment una part quedà integrada dins el recinte de
les termes de Trajà. Formant part d’aquest palau, hi ha una gran sala octogonal (de 14’7m
d’angle a angle), que funciona com a vestíbul, coberta amb una volta vuitavada, la qual s’obre
cap al jardí i cinc sales més petites, essent el primer exemple conegut d’un edifici d’aquest tipus
és a dir una cúpula octogonal de formigó a la seva arrencada que culmina en un casquet esfèric,
on s’obre un òcul central, precursor del que hi haurà a la cúpula del Panteó.

Fig. 228. Vista panoràmica de l’interior de la sala octogonal de la Domus

Aurea. Imatge extreta de: http://www.artehistoria.com/v2/obras/8799.htm

Per cobrir tot aquest espai, es va recòrrer a una cúpula truncada de formigó de 13’50 metres de
longitud d’una part a l’altre de les cares internes planes de la seva base octogonal, sustentada
per vuit pilars arriostrats radialment de 5 metres d’alt que s’aixecaven 4’5 metres adicionals
més per terminar en un òcul de 6 metres de diàmetre. La sèrie de murs radials darrera els
pilars, que ajuden a resistir l’empenyiment extern de la cúpula, indica un alt grau de sofisticació
estructural, ja que aquests murs radials s’extenen com una prolongació natural dels suports,
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com un perfecte contrafort. Els suports aïllats per sí mateixos serien incapaços de suportar les
càrregues de la cúpula, que en transmetre’s en totes direccions es difón i resulta suportable.

Fig. 229. Planta del vestíbul octogonal de la Domus Aurea. Imatge extreta de:

MATEOS, 2013, p.36

Fig. 230. Secció arquitectònica del vestíbul octogonal i les sales annexes de la Domus Aurea. Imatge

extreta de: MATEOS, 2013, p.36
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-Mausoleu
Mausoleu del palau de Dioclecià (Split, segle IIIdC)
Dins aquest palau començat a finals de 298, es troba l’edifici més rellevant, el Mausoleu, que
s’ha conservat en ser convertit en catedral. Es tracta d’una estructura octogonal per l’exterior i
circular a l’interior, coronada per una cúpula semiesfèrica. Al seu interior circular de 13’31
metres de diàmetre i 21’5 metres d’alçada s’obren quatre nínxols semicirculars i quatre
rectangulars, un dels quals constitueix l’entrada. En els pilars intermitjos s’aixequen vuit
columnes exemptes.
L’element més singular de l’edifici és la solució constructiva de la cúpula, que es resol
mitjançant dos casquets concèntrics d’uns 30cm de gruix. El casquet interior, obrat en maó, es
resol mitjançant un sistema de petites trompes que s’encaramen les unes a les altres, en
escata de peix, ordenació creada al ser cada maó la dovella d’un arc i cada arc descarregar al
seu torn sobre les claus immediatament inferiors. El casquet exterior es va obrar en formigó
lleuger, servint el casquet interior d’encofrat.
Es tracta del darrer avenç en solucions romanes de cobertes amb voltes, presagiant el sistema
de construcció bizantina, on es substitueixen les cobertes de formigó massiu (com al Panteó)
que requerien grans cimbres, per cúpules fetes amb maó o tubs buits d’elevació autoportant.

Fig. 231-232. Planta i secció arquitectònica del mausoleu del Palacio Spalato. Imatge extreta de: MATEOS,

2013, p.43 i 42
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-Temple
Temple de Minerva Mèdica (Roma, segle IVdC)
Aquest edifici marcarà el desenvolupament posterior des dels edificis similars al Panteó fins a
una construcció més basada en l’esquelet.
L’estructura portant és un decàgon composat per deu pilars lligats amb arcs. Presenta una
cúpula quasi semicircular de 25m de diàmetre i 29m d’alçada per sobre el nivell del sòl,
emprant nervadures de maó a la cúpula, que no eren emprades com a element estructural en
aquest cas, sinó que al fraguar el formigó quedaven integrades en el conjunt, convertint-se la
volta en un monolit fet de matèria plàstica que requereix un motllo meitat maó, meitat encofrat
de fusta. El maó queda integrat i contribueix a la resistència, incorporant-se a la pròpia volta la
major part del motllo que sosté.

Fig. 233. Fotografia de l’estat de conservació del

temple de Minerva Medica el 1917.

Fig. 234. Planta i estructura de la volta del temple de Minerva Medica el 1917. Imatge extreta de: MATEOS, 2013, p.46
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Fig. 235. Planta de l’estructura de la coberta del temple de Minerva Medica. Imatge

extreta de: https://engineeringrome.wikispaces.com/Evolution+of+the+Roman+Dome

Fig. 236. Alçat axonomètric de l’estructura de la coberta del temple de Minerva Medica.

Imatge extreta de:
https://engineeringrome.wikispaces.com/Evolution+of+the+Roman+Dome
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-Baptisteri
Baptisteri ortodox o neonià (Ràvena, finals segle IV-inicis segle V)
Aquest edifici es va construir sobre les restes d’una termes romanes. Se li diu “ortodox”, per
diferenciar-lo del que bastí cinquanta anys després el rei ostrogod Teodoric, per la comunitat
arriana.
L’estructura és de planta centralitzada octogonal, feta amb maó i originalment presentava una
coberta de fusta.
Fou construït per ordre del bisbe Urso a finals del segle IV (va ser bisbe entre 389-396), al costat
de la seva basílica (destruïda el 1734).
En els temps del bisbe Neone (450-475), es va fer una remodelació bastant important del
baptisteri, que dóna lloc a l’edifici que es pot veure actualment. Aquesta remodelació consistí en
refer la part superior, sustituïnt el sostre lagunar per la cúpula actual. A més a més, se li afegí la
decoració interior de mosaïcs, com el que cobreix l’interior de la cúpula, on apareix Joan
Baptista batejant a Jesús.

Fig. 237. Remodelació del bisbe Neone de

finals del s.IV. Imatge extreta de PALACIOS,
2011

El disseny octogonal de l’edifici, emprat pràcticament a tots els baptisteris del primer
cristianisme, sembla en aquest cas simbolitzar els set díes de la setmana més el Dia de la
Ressurrecció i la Vida Eterna, relacionant-se així el número 8 amb la ressurrecció, essent la
suma de 7 (el temps) i 1 (Déu). Aquesta forma octogonal es trobarà en gran quantitat de
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monuments bizantins o d’inspiració bizantina, tradició arquitectònica on ja es podria inscriure
aquests edifici.
Per l’exterior té un revestiment de maó, combinat
amb arqueries cegues (que semblen ser presses de
models septentrionals), i degut a l’afegit de quatre
exedres semicirculars a les cantonades al segle X,
per l’exterior sembla tenir planta quadrada.Els tres
arcs sobre els quals reposen les columnes com a
tancament de les finestres de l’interior, no es
diferencien des de l’exterior, essent arcs de
descàrrega.
El paviment original resta ara a 3m sota terra, de
forma que l’estructura i l’extensió de l’edifici resten
ocults.
Posteriorment a la construcció d’aquest edifici a
Ràvena s’hi basteixen noves construccions, com el
baptisteri arrià o l’església de Sant Vitale

114

Fig. 238. Vista exterior del baptisteri neonìa.
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-Baptisteri
Baptisteri Lateranense o de Constantí (Roma, construït a inici segle IVdC, reformat 432-449)
El Liber pontificalis atribueix a la iniciativa i protecció de l’emperador Constantí, la construcció a
Roma d’una sèrie de temples, el primer i més antic dels quals és Sant Joan de Letrán, al costat
del seu propi palau, i d’un baptisteri de planta circular, bastit sobre les termes d’una casa
anterior.
Aquest baptisteri fou reedificat totalment, per impuls del papa Sixte III, a sobre dels fonaments
del constantinià, amb una planta octogonal, al centre de la qual hi ha una piscina també
octogonal, amb vuit columnes i finestres amb llanterna.

Fig. 239. Planta i secció del baptisteri

lateranense. Imatge extreta de commons.wiki

L’octògon central, segons un gravat de Lafréri (segle XVI), incialment es cobria per mitjà de
faldons piramidals sobre una lleugera estructura de fusta, passant posteriorment a cubrir-se
amb una volta gallonada, probablement durant la reforma sixtina. Aquest espai central, com ja
hem mencionat, es constitueix per una columnata, rematada per arcs peraltats sobre un dintell
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anular que li serveix d’arriostrament, i un deambulatori cobert amb volta de canó que circundeix
l’altíssim cos central. Al segle XVI, sobre l’arquitrau es va colocar un anell de petites columnes i
es va elevar la galeria.

Fig. 240. Gravat de Lafréri datat del segle XVI. Imatge extreta de:
http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/13_paleocristiano/c135.htm

Aquest espai s’ilumina mitjançant grans finestrals, situats sota la mencionada volta de gallons.
L’interior actual és resultat d’una intervenció barroca del segle XVII, obra del papa Urbà VIII.

Fig. 241. Vista de l’octògon central amb el sistema de columnes centrals, i els punts de llum.

Imatge de Mario_mparc, extreta de: https://es.pinterest.com/carlrojasp/arte-paleocristiano/
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Fig. 242. Vista de la cúpula central i del sistema de descàrrega. Imatge de Pedro García,

extreta de: https://www.flickr.com/photos/pedroysergio/5340876316

Fig. 243. Vista de l’exterior on s’observa el tipus construciu i els arcs de descàrrega de les finestres.

Imatge de Jorge González Díez, extreta de: https://es.pinterest.com/pin/414401603189510107/
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-Esgl
Església
Església de San Vitale (Ràvena, 527-548)
Per finalitzar, afegim un edifici que ja es troba molt lluny del nostre edifici, constructivament
parlant. Es tracta d’un dels temples més importants de l’art bizantí, bastit per desig exprés de
l’emperador Justinià, a partir de construccions anteriors, amb l’objecte d’accelerar la integració
dels territoris conquerits per l’imperi bizantí. L’obra fou iniciada tanmateix sota el patrocini de
l’arquebisbe Ecclesio, quan Ràvena encara pertanyia als ostrgods, i posteriorment, un cop
conquerida, l’obra fou supervisada pel bisbe Maximinià, qui la va consagrar l’any 547, com a
temple de la segona capital de l’imperi, i per tant amb un gran contingut propagandístic i seguint
ja dissenys bizantins, molt similars als de l’església dels sants Sergi i Baco (Bizanci).
Representa una nova idea, totalment allunyada de les primeres basíliques, substituïnt la idea de
l’”espai-camí” per la de la “contemplació de l’àmbit celestial”, amb un major caràcter
ascensional, gràcies a l’esbelt tambor que sosté la cúpula.
S’accedeix al temple a través d’un nàrtex descentrat, que dona pas a una sala d’oració de planta
central, amb un doble anell octogonal, format pel deambulatori, sobre el qual es disposa la
tribuna, la qual es troba sostinguda per pilastres que delimiten un oratiori circular, cobert per
l’esmentada cúpula semiesfèrica. Aquesta cúpula està envoltada d’exedres de dos ordres
superposats amb miradors de tripel arcada cap a l’altar major.

Fig. 244. Planta de l’església de San Vitale. Extreta de

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byggnadskonsten,_San_Vitale_i_Ravenna,_Nordisk_familjebok.png.
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El presbiteri es troba al fons, amb un tram cobert per una volta d’aresta i un tancament en volta
de forn a cada costat, les dues estances Phastophoricas, típiques de l’arquitectura bizantina: al
nord de l’àbsis la Próthesis i al sud el Diacónicon.

Fig. 245. Alçat axonomètric de l’església de San Vitale. Extreta de

http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/13_paleocristiano/c135.htm

Tot l’edifici fou dissenyat per respectar la separació de sexes típica de la tradició eclesiàstica
antiga, així com la possibilitat de que hi assistissin altes jerarquíes.
L’exterior es molt sobri, volumètric, on s’observen els paraments de maó massís, reforçats a les
cantonades per grans arbotants, lesenes i arcs de descàrrega inclosos als murs. El cimbori
que oculta la cúpula és octogonal i va alleugerit per mitjà de cilindres concèntrics de terracota.
Així mateix, per dispersar les càrregues de la cúpula de 15 metres de diàmetre i amb una alçada
màxima de 30’8m d’alçada, s’hi van afegir contraforts exteriors, ajudant també com a tals la
construcció de les dues estances Phastophoricas.
Per l’interior es troba ricament decorat amb marbres, columnes i capitells troncopiramidals
amb cimaci, finament tallats, frescos i sobretot mosaïcs. L’efecte de l’interior és el d’un espai
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dilatat i immaterial, ple de continus contrasts de color i llum, la qual penetra per les grans
finestres del tambor.

Fig. 246. Alçats constructius de l’església de San Vitale. Extreta de

http://historiaarquitecturausma.blogspot.com.es/2010_11_01_archive.html

Fig. 247. Vista exterior de l’església de San Vitale. Extreta de

http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/13_paleocristiano/c135.htm
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Paral·lels
Paral lels constructius a la Península Ibèrica
-Termes
Termes de Las Bóvedas (Marbella, segle IIIdC).
Es tracta d’un edifici termal conegut des del segle XVII bastit amb opus caementicium i reforços
de maó, que es revestí posteriorment amb plaques de marbre, com a mínim en alguns sectors.
Utilitza diversos aparells (latericium, incertum i signinum) i encara conserva part de les voltes
de la coberta, així com les dues plantes en alçada, més les infraestructures corresponents al
sistema de calefacció.
L’edifici principal s’articula en torn a una sala central de planta octogonal a la qual s’obren
diverses estances també octogonals. A la part oriental es conserven els sistemes de suspensura
del caldarium i també pavimentacions de mosaic. Aquesta àrea es vincularia a un praefurnium,
quant a les sales situades més al nord sense el sistema de suspensura com a l’anterior, es
tractarien de les sales del recorregut fred, essent dedicada la sala més occidental a la piscina
d’aigua freda.
La sala central presenta un paviment d’opus signinum, que s’estén cap a quatre nínxols
annexos, presentant al seu centre una piscina octogonal.

Fig. 248. Vista de la sala octogonal central de les termes de

Las Bóvedas. Imatge extreta de:
http://www.vegadelmar.org/cms.php?id_cms=8
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La hipòtesis dels investigadors sobre el seu cobriment ve donada per cúpules a les estances
octogonals radials, mentre que la sala central presentaria un oculus, per deixar entrar la llum i
possiblement captar aigua a la piscina central.
El gruix de les parets i els octògons radials solucionarien el problema de les càrregues de les
cúpules.
Aquest edifici termal de grans dimensions, aïllat, podria estar relacionat amb la mansio Cilniana
esmentada a l’itinerari d’Antonino.

Fig. 249. Planta de les termes de Las Bóvedas. Imatge extreta de:

http://bibliotecavirtual.malaga.es/es/consulta/registro.cmd?id=3238
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Fig. 250. Alçat axonomètric de Las Bóvedas. Imatge extreta de:

http://malagapedia.wikanda.es/wiki/Termas_romanas_de_Las_B%C3%B3vedas_%28Marbella%29
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-Vil
Vil·la
Vil la de Baños de la Reina (Calp, Alacant, segles III-IVdC)
Abandonat a inicis del segle VdC, la part de l’edifici residencial presenta un pati circular central
porticat (22m de diàmetre), amb una columnata que sustentava l’esquelet de fusta de la coberta.
Al voltant del pati es construeixen vuit estances rectangulars i octogonals, que s’ordenen com
radis del pati. El pati assegurava la llum a les estances perimetrals, que constituïen la part
residencial. Una de les estances octogonals presentava un paviment d’opus sectile. Les parets
presentaven sòcol de pedra i tapia a la part aèria, mentre que per les cobertes es plantegen la
hipòtesi que serien a dues vessants.
No coneixem més dades sobre les hipòtesis de coberta de la sala octogonal ni la seva funció.

Fig. 251. Planta coneguda de la vil·la de Baños de la Reina.

Imatge extreta de: ABASCAL, CEBRIAN, SALA, p. 12
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-Vil
Vil·la
Vil la romana do Rabaçal (Concelho de Penela, Distrito de Coimbra, Portugal, segle IVdC)
En aquest jaciment es van localitzar els recintes corresponents a la zona productiva i també a la
residencial. A aquesta darrera destaca un atri octogonal amb peristil, que dóna pas a totes
direccions a la resta de construccions. Així mateix també hi ha una torre octogonal que protegeix
l’entrada.
No coneixem més dades sobre les hipòtesis de coberta de la torre octogonal, ni la seva funció,
tot i que a la seva recreació virtual semblen donar-li dues plantes d’alçada i quedar rematada
per una coberta de tegula a 8 vessants, que forçosament aniria sostinguda sobre una cúpula,
presentant a les parets diverses finestres que permetrien l’entrada de l’aire i la llum

Fig. 252. Planta coneguda de la vil·la do Rabaçal.

Imatge extreta de: http://www.cm-penela.pt/museu/villa.html

Fig. 253. Reconstrucció virtual de la vil·la do Rabaçal.

Imatge extreta de:
http://www.cm-penela.pt/museu/villa.html
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-Mausoleu de Las Vegas de Pueblanueva (Toledo, finals segle IV dC)
Es troba situat a la pedania de Las Vegas de San Antonio, dins el municipi de La Pueblanueva, al
marge esquerre del riu Tajo, prop dels camps de El Álamo, Santa Maria i Cerro de Santa Maria,
llocs on es coneixen hàbitats d’època romana que s’associen amb aquesta necròpoli.
Es tenen noticies d’aquest edifici des de 1871, havent-se excavat i documentat la cripta
subterrània a mitjans de la dècada dels 60 del segle XX per membre de l’Instituto Arqueológico
Alemán de Madrid.
Es tracta d’un gran edifici monumental en forma de panteó d’enterrament col·lectiu parental,
tipològicament enquadrable a la sèrie de grans edificis sepulcrals centrals, excepcionals per
l’àmbit de l’occident de l’imperi romà, ja que es tracta d’una influència oriental i de la zona del
Lacio.
Posteriorment continua com a edifici durant l’època visigoda i fins i tot islàmica i cristiana baix
medieval, associat a una necròpoli per l’existència a l’exterior tant d’altres estructures
habitacionals posteriors a la construcció com per una sèrie d’inhumacions en fossa d’individus
infantils i adults.
Es tracta d’un edifici de planta octogonal del qual es conserven les fonamentacions de dues
línies concèntriques, els marxapeus de les portes i una cripta en forma de segment d’octògon a
la meitat central.
L’edifici està bastit amb l’ús d’opus caementicium, mentre que la cripta presenta l’ús de carreus
de granit i la volta era de maons amb enlluït interior d’estuc, completant-se amb paviments
d’opus signinum i restes de fragments de marbre que folraren l’edifici.
L’octògon interior hauria estat una habitació tancada amb fornícules i una cúpula o bé envoltada
per una galeria circular amb pilars o columnes, de les quals en queda algun vestigi del
basament, o bé també amb arcades des de les cantonades, emprant arbotants fins algun tipus
d’estructura central. Els murs de l’octògon exterior serien els de tancament del conjunt.
Cal esmentar que, després de cinquanta anys abandonat i essent utilitzat com a abocador, en el
moment de redacció d’aquest document, s’estan iniciant els treballs de recuperació de les
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restes, de cara a continuar les tasques d’excavació i documentació en properes campanyes, que
esperem ajudin a la comprensió arquitectònica d’aquest edifici singular al territori.

Fig. 254. Planta del mausoleu de Las Vegas. Imatge extreta de:

https://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/afuen/trabajos/castilla_la_mancha/Sin%2
0Autor%20-%20mausoleo_paleocristiano_vegas_puebla_nueva_mausoleo.pdf
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-Vil·la
Vil lala-Mausoleu de Centcelles (Tarragona, segle IV)
Dins el conjunt constructiu de la villa de Centcelles, es troba l’únic exemple de l’arquitectura
d’aquest moment a la zona catalana amb una cúpula conservada, motiu pel qual el recollim.
Aquesta sala central presenta una planta interior circular de 10’70m de diàmtre i una alçada de
13’60m, amb quatre nínxols semicirculars. L’aspecte octogonal exterior sembla tractar-se d’una
intervenció moderna.
Durant el segle IV es dóna un canvi radical a les edificacions del conjunt, i aquesta estança
d’exterior quadrangular i planta interior circular amb quatre petits nínxols absidials a les
cantonades, és transformada en mausoleu. S’excava una cripta de dos nivells sota el paviment i
el sostre es cobreix amb una gran cúpula de més de 10m de diàmetre, que es decora amb
mosaics de gran qualitat que contenen un conjunt d’escenes, al fons de les quals s’empren
profusament tesel·les recobertes d’or.

Fig. 255 Planta del conjunt de Centcelles. Imatge extreta de: HAUSCHILD, 1982, p. 72

El lloc estava il·luminat per dues finestres oposades de nord a sud a la part superior, de 1’50m
de diàmetre. Un arc de mig punt de 3m donava accès a l’exterior per la banda sud del recinte.
Els murs són massissos, amb un gruix d’entre 1’50-3 metres, fet que fa que es neutralitzi la
força lateral que general la cúpula i així es pugui suportar el pes sense necessitat de contraforts
exteriors.
La caixa exterior dels murs està formada per materials de mamposteria sense treballar i de
diferents mides. Per anivellar la construcció i donar solidesa al complexe, entre cada dues o tres
filades de pedres irregulars s’assenta una filada formada per grans lloses del gruix d’un maó.
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La construcció de la cúpula segueix el mateix sistema que el dels murs, però els materials
estan disposats amb major regularitat, distribuits en filades horitzontals que segueixen la forma
esfèrica de la cúpula, emprant fragments de pedra sense treballar i grans quantitats de morter,
material molt adaptable per la seva plasticitat.
Tot i que l’ús de tècniques diferents podria suggerir la idea de no contemporaneïtat de les
estructures, però ambdós murs dels edificis es troben molt ben trabats i tant els estrats de
mamposteria com les filades que les anivellen segueixen el mateix sistema sense interrupció.

Fig. 256. Secció de la sala circular de Centcelles.

Imatge extreta de: HAUSCHILD, 1982, p. 72
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-Vil
Vil·la
Vil la de Valdetorres del Jarama (Madrid, mitjans segle IV dC)
Edifici conegut tan sols per alguns sondejos i delimitació superficial, que presenta un gran edifici
ordenat en torn a un pati octogonal, envoltat per un peristil o deambulatori d’arcs de maó. El
peristil es recolzava sobre pilastres també de maó. Entre el pati i el deambulatori del peristil, es
trobava un muret que separava ambdós ambients i que a més a més servia de recolzament a
l’arqueria.
El peristil exercia les tasques de distribuïdor de la resta de les estances de la vivenda, agrupades
en quatre zones similars però diferenciades entre si, cadascuna amb quatre habitacions.
L’estança principal de cada zona, de planta quadrangular tenia el seu accés des del peristil, a
ambdós costats de l’habitació, i accessibles des d’ella, hi havia dues peces petites, de planta
quasi triangular i al fons de l’habitació principal hi havia un absis amb una finestra.
Aquests quatre conjunts de quatre habitacions s’ubiquen en sis dels vuit costats de l’octògon,
quedant dos, un davant de l’altre, interpretats com un hall amb una font el primer i l’altre com
dues habitacions contigües amb funcions de rentadors de roba una, mentre l’altre donava pas a
un cobert exterior.

Fig. 257. Fotografia aèria de Valdetorres del Jarama. Imatge extreta de:

http://www.aamtala.es/index.php/rutas-senderismo-bicicleta/123-y-al-finaldel-camino-la-villa-octogonal-de-valdetorres
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Segons les darreres hipòtesis, es pensa que va ser un pavelló secundari d’una vil·la o, més
probablement, una hostatgeria situada vora la vall del Jarama, al camí entre dos grans
assentaments, Alcalá de Henares i Talamanca del Jarama, aïllat en una via de comunicació.

Fig. 258. Planta del projecte de cobriment de Valdetorres. Imatge extreta de:

http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2009_proteccion-villa-romanade-valdetorres#!prettyPhoto

Fig. 259. Reconstrucció axonomètrica de Valdetorres segons Luis Caballero.

Imatge extreta de: MORÍN et al., 2003, p.186
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Anàlisi dels paral·lels constructius
Com es pot observar, són nombrosos els exemples d’edificis romans amb plantes octogonals,
circulars o poligonals de grans dimensions coneguts, i són destacables aquells edificis que, més
o menys transformats, han preservat els seus sistemes de coberta fins el present.
Tanmateix, la investigació a nivell arquitectònic d’aquests edificis i jaciments no ha estat
exhaustiva. Així, d’aquells edificis que no han conservat les cobertes, s’han estudiat els usos de
les estances, i els tipus de paraments emprats (opus), mentre que en el cas d’aquells que han
conservat els sistemes de coberta, s’ha estudiat el sistema constructiu (en alguns casos) de les
cúpules. Però, en cap cas, hem aconseguit trobar un estudi acurat del sistema constructiu de
tota l’edificació, passant més enllà de modulacions i fàbriques emprades, que ens permetin
efectuar una anàlisi comparada amb l’edifici que ens ocupa i establir una més que possible
evolució de les tècniques constructives, la qual tan sols podem presentar de forma molt somera
a partir de les dades que podem observar a partir de la documentació planimètrica.
Així, podem observar com, inicialment les sales de grans dimensions tendeixen a ser de planta
circular (Domus Aurea, Mausoleu de Dioclecià, o el no esmentat Panteó) amb un exterior
octogonal o quadrangular, apareixent sales de planta octogonal tant per l’interior com l’exterior
ja a partir dels segles III-IVdC, sense abandonar-se, però el model previ, com queda patent a la
sala circular de Centcelles (que en època moderna és reformada per l’exterior donant-li una
planta octogonal a partir de la quadrangular original).
Per a aquests grans espais tancats, coberts amb cúpules o cúpules vuitavades, s’observen
diversos sistemes de descàrrega del pes de la coberta i del propi edifici, que es presenten per
separat o combinats entre ells, amb una lleugera evolució quant al gruix de les estructures de
suport. Així, el sistema de descàrrega ja des del segle IdC (Domus Aurea), passa per la
construcció de murs de grans gruixos, constatant-se ja l’existència de murs radials que
conformen altres estances, i que actuarien de contraforts de descàrrega dels pesos de la
cúpula. Posteriorment es comencen a experimentar altres solucions, amb la realització de més
obertures amb la utilització de pilars o columnes lligades amb arcs (Palau de Dioclecià o
Minerva Medica), sense deixar d’emprar el sistema radial de descàrrega cap als murs exteriors
dels edificis, en els segles III-IVdC, tot combinant amb la presència d’estances amb cobertes de
volta que ajuden a descarregar el pes de l’àmbit central cobert amb una gran cúpula.
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D’altre banda, a la Península Ibèrica, al segle IVdC, encara es detecta la construcció d’un edifici
amb murs molt gruixuts (Termes des Las Bóvedas), i també una estructura de descàrrega
radial. No obstant, s’ha de tenir present que, en aquest cas, les estances que envolten la sala
principal, també son octogonals i anirien cobertes amb cúpules, mentre que la central sembla
presentar un oculus, que segurament motivaren la realització de murs gruixuts. D’altra banda,
aquests murs, degut a les portes de comunicació, en realitat es transformen en grans pilars de
descàrrega, i més si tenim en compte que en els trams que no hi ha portes, s’hi practiquen
nínxols, reduint així el gruix efectiu dels murs.
Així mateix, a nivell de planta, no trobem cap altre edificació tant similar a la de Can Ferrerons
com al de Valdetorres del Jarama, edificada a mitjans del segle IV, que tot i que el seu espai
central sembla haver presentat un porticat en comptes d’un mur continu, i que els seus
investigadors han descartat que hagués estat coberta l’estança central, el sistema de planta
radial amb sales laterals amb cúpules, és pràcticament idèntic, el que fa pensar en una possible
vinculació quant a la persona que realitzà el projecte constructiu, o com a mínim, una tendència
constructiva en el mateix període cronològic, que s’adapta als gustos i requeriments dels
promotors dels edificis.
Quant al sistema de fonamentació, no tenim dades al respecte de cap d’aquestes edificacions,
essent impossible discernir si, com en el cas que ens ocupa, es troben entrelligades o no, i com
ja hem dit, tampoc del seu sistema constructiu, més enllà del tipus de fàbrica emprat. Així, a
pesar que en el cas de les termes de Las Bóvedas es pot constatar a la documentació
fotogràfica la utilització de l’encofrat per l’aixecament de les parets i les cúpules, i també la
presència de forats constructius, la manca d’anàlisi ens imposibilita conèixer si s’hi utilitzà el
mateix sistema imbricat que a Can Ferrerons, i quins d’aquests forats es relacionen amb
bastides i/o encaixos per les agulles de l’encofrat.Tanmateix, sembla clara la utilització massiva
del maó massís com a sistema constructiu a partir del segle V i VI, sobretot a l’arquitectura
bizantina.
Cronològicament parlant, amb les dades que podem extreure de les edificacions romanes
conegudes, que presenten similituds arquitectòniques amb Can Ferrerons, tot i mancar una
anàlisi acurada dels seus sistemes constructius, sembla quedar clar que aquest tipus de
construccions monumentals amb plantes octogonals, passen a ser més habituals sobretot a
partir del segle IVdC. Ja si això es deu a alguna qüestió relacionada amb la simetria
arquitectònica, o als significats simbòlics que se li han atribuït a aquesta forma i número al llarg
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dels temps (com el simbolisme d’unió entre la terra (quadrat) i el cel (esfera) o com a símbol de
la resurrecció en el cristianisme), ja queda fora de l’anàlisi i la intenció del present estudi.
Igualment, sembla clar que la planta octogonal no es va concebre com a definitòria d’una funció,
ja que entre els usos que se’ls hi van donar trobem rebedors, temples, termes, patis, estances i
mausoleus, però sempre s’hi reflecteix la intenció d’obtenir uns espais de d’ostentació del poder
econòmic i social dels promotors de les obres.
A continuació, presentem un resum amb les dades conegudes, on recollim les dades
constructives referides a les diverses construccions presentades, en el mateix ordre, afegint al
final la comparativa del nostre edifici.
Tanmateix, la manca d’estudis en profunditat de la majoria de les construccions impideix poder
comparar altres dades rellevants a nivell estructural. Tot i així, aquesta taula-resum permet
establir comparatives ràpides amb l’edifici de Can Ferrerons.
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No

Sala

Hostatgeria

s. IVdC

½ s.IVdC

Fi

Centcelles

Valdetorres

Can Ferrerons

VdC

Sí

Mausoleu

Fi s.IVdC

Las Vegas de P.

?

No

Pati

s.IVdC

Vil·la Rabaçal

IV-in

No

Sala

s.III-IVdC

Sí

Sí

Sí

Baños Reina

Sí

Sí

Termes

Baptisteri

s.V
432-449

B.Lateranense

Sí

s. IIIdC

Baptisteri

Fi s.IV-in.

B. Neonià

Sí

Las Bóvedas

Temple

s.IVdC

Minerva Medica

Sí

Església

Mausoleu

Fi s.IIIdC

Palau Dioclecià

No

s. VI

Vestíbul

64-68dC

Domus Aurea

EXEMPT

San Vitale

FUNCIÓ

DATACIÓ

NOM
gruixuts,

gruixuts,

Murs radials

Murs radials?

Murs gruixuts?

-

-

-

murs radials

Pilars

Contraforts

lateral

arriostrades, volta

Columnes

Arcs descàrrega

arcs descàrrega

Pilars, contraforts,

Murs gruixuts

arriostrats

murs radials, pilars

Murs

DESCÀRREGA

Cúpula?

Descobert?

Cúpula

?

Descobert

?

Cúpula

Cúpula

Cúpula

Cúpula

Cúpula semicircular

semiesfèrica

Cúpula

Cúpula truncada

Volta vuitavada

COBERTA

?

?

136’6m

?

?

?

2 pisos?

30’8m

?

14’6m

29m

21’5m

9’5m

ALÇADA

15

?

10’7m

?

?

?

?

15m

?

10m?

25m

13.31m

14’7m

DIÀMETRE

entrelligat, maó

Encofrat

-

Encofrat?

Encofrat?

-

tapial

Sòcol de pedra,

maó

Encofrat formigó,

Maó massís

Maó massís

Maó massís

maó

Encofrat formigó,

maó, carreus ext.

Encofrat formigó,

Encofrat formigó

CONSTRUCCIÓ

Finestres?

Sense sostre?

Finestres

?

Sense sostre

?

?

Finestrals

Finestrals

Finestres

òcul?

Finestres,

superior

Nínxol

Òcul 6m Ø
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Descripció de l’edifici
L’edifici del sector Horta Ferrerons, pertanyent a la vil·la de Can Ferrerons, evidencia
l’existència prèvia d’un projecte constructiu destinat a obtenir un edifici de prestigi que
destaqués al territori per ser un element identificable des de lluny i que evidenciés la posició
social elevada del seu propietari.
El projecte consistia en la construcció d’un edifici d’aparença excepcional al territori, presentant
una aparença octogonal tant per l’interior com per l’exterior.
Així, el discurs constructiu ve marcat per una habitació octogonal central envoltada per quatre
sales de planta quadrangular aproximadament orientades als punts cardinals, i unides entre
elles per quatre espais hexagonals, que presenten diverses disposicions internes. Entre els vuit
espais s’aconsegueix sengles façanes exteriors, concèntriques a l’habitació central.
Aquest edifici, a falta de saber què passa pels costats est i sud, situats sota els actuals carrers,
aquest aspecte regular tan sols quedaria parcialment trencat per l’afegit d’una construcció de
planta quadrangular adossada a l’exterior d’un dels espais hexagonals, per necessitats
funcionals, tot i que en estar parcialment soterrat no afectaria gaire a la volumetria visible.
Les quatre sales de planta quadrangular (que denominarem aules) semblen presentar unes
dimensions similars d’entorn als 42’74m2, tot i que tan sols coneixem totalment dues de les
quatre (Àmbits 8 i 9), quedant les altres dues total o parcialment fora dels límits de la zona
conservada (Àmbits 14 i 20).
Les aules presenten un accés d’entorn als 2’20m d’amplada que les comunica amb la sala
central, però tan sols les situades a l’est (A9) i l’oest (A20) presenten una comunicació lateral
amb un o dos dels espais hexagonals des del primer moment, amb unes amplades de d’entorn
al metre.
Segurament l’aula sud (A14) presentaria l’accés principal a l’edifici, degut a que és en aquesta
direcció on es troben la resta d’edificis corresponents a la zona residencial de la vil·la coneguts
fins el moment. Tanmateix, també seria possible que aquest accés es trobés ubicat a l’aula est
(A20), parcialment conegut, però menys probable per la seva evolució constructiva posterior, que
limitaria força el pas.
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Pel que respecta als espais hexagonals, presenten unes superfícies de 34’77m2 (com a mínim el
nord-oest, el qual coneixem sencer), presentant una distribució interna simètrica entre els
espais nord-est i sud-oest, però que no sembla repetir-se entre els altres dos. El que sí que es
repeteix a tots ells és la presència d’un mur que els subdivideix pel mig, en paral·lel als murs de
façana i de la sala central, configurant així l’existència d’un “octògon intermig” que queda
interromput als espais de les aules, que s’havia interpretat com una excentricitat constructiva,
però que donades les seves característiques constructives i a trobar-se formant part del
projecte constructiu des del començament, sembla tenir una funció estructural imprescindible,
tal i com justificarem més endavant.
Així mateix, tots els espais hexagonals presenten una porta de comunicació amb la sala central i
com a mínim dos d’ells presenten una porta que comunica amb l’exterior de l’edifici.
Quant a la sala central, com ja hem dit presenta una planta octogonal, amb una distància entre
murs de 13’85m i una superfície de 161’41m2. Les parets que donen a les aules són
lleugerament més llargues, presentant una porta central d’entorn els 2’20m d’amplada, mentre
que els accessos als espais hexagonals, que es presenten desplaçats del centre degut a les
compartimentacions internes que presenten, menys en el cas de l’hexàgon sud-est que en no
tenir-ne l’accés es troba centrat, presentant totes una amplada d’entorn els 1’20-1’30m.
Finalment, la sala quadrangular annexa (Àmbit 23), presenta una superfície interna de 17’03m2,
aprofitant com a límit parcialment la façana exterior de l’edifici. Com ja hem esmentat aquest
espai és parcialment excavat al subsòl, i precisament és per la part inferior de la façana on es
deixà una obertura amb arc de mig punt que comunica aquest espai amb la planta inferior de
l‘espai hexagonal nord-oest, mentre que el seu accés s’efectuaria des de la paret paral·lela a la
façana de l’edifici, amb una porta de 1’36m d’amplada, que no ha estat excavada, desconeixentse el sistema d’accés al recinte, segurament en rampa.
A continuació representem en taules les superfícies dels diversos espais que conformen l’edifici,
situant entre parèntesis aquelles mesures que no són totals, donat que els àmbits es
continuaven fora del recinte actual.
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Espais hexagonals

Superfície (m2) Àmbits Superfície àmbits (m2)

Nord-oest

34’77

Nord-est

Sud-est
Sud-oest

(30’94)

(25’09)
(27’86)

1

3’39

2

7’87

3

7’97

4

12’07

5

6’58

6

10’18

7

8’43

16

20’34

17

11’21

18

(8’07)

19

6’19

24

2’30

21

(15’02)

22

(14’71)

10

17’22

11

5’46

12

(6’32)

13

(10’65)

Aules

Nº Àmbit

Superfície (m2)

Nord

8

42’74

Est

20

(31’60)

Sud

14

(7’10)

Oest

9

42’08

Altres

Nº Àmbit

Superfície (m2)

Octògon central

15

161’41

Praefurnium

23

17’38

Edifici octogonal

1 a 22 i 24

692’19*

Total edifici

Tots

709’22*

(x) Superfícies documentades, continuen fora dels límits actuals
*Superfícies totals hipotètiques
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Materials
Les diverses estructures documentades a l’edifici, utilitzen diversos tipus de materials
constructius, els quals detallem a continuació:

Litologia
Segons observació macroscòpica dels elements lítics inclosos dins les estructures de l’edifici,
per part del geòleg Daniel Meroño Lombera, bàsicament ens trobem amb una presència
d’origen volcànic-plutònic, entre les quals trobem diversos tipus:
 Granodiorites, de fàcil meteorització fet que ocasiona un grau de conservació irregular
 Pòrfirs granítics, de major duresa i més resistència als processos erosius.
 Leucogranits, entre alguns dels quals trobem coloracions rosades proporcionades pel
feldspat.
 Quarsites, en molt menor quantitat, presentant una gran duresa.
Així mateix també s’han identificat algunes pedres sorrenques, però ja relacionades més amb
estructures exemptes com a basaments de pilars, segurament emprades per ser més fàcils de
treballar.
Bàsicament doncs, ens trobaríem amb uns materials fàcils de trobar a la Serralada Litoral,
sense poder-se observar cap element que no pugui ser d’àmbit local.

Materials ceràmics
Formant part integrant dels murs i barrejats amb la resta de materials petris, sobretot a les
parts executades amb la tècnica de l’encofrat aeri, segurament per alleugerir el pes de
l’estructura, ens trobem amb abundants fragments d’àmfora (pel que es pot observar en la seva
major part de producció tarraconense, tot i que algun fragment podria ser d’origen itàlic), de
dolia (també de producció local pel que sembla), d’opus signinum (trencat i en alguns casos
aprofitant la superfície plana deixant-la vista, quedant encaixada així dins el calaix de l’encofrat),
de tègula, d’ímbrex i de maó.
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Tot aquest conjunt de materials sembla indicar l’aprofitament de runa i deixalles provinent
possiblement de reformes o enderrocs d’edificacions properes de la primera fase constructiva
de la vil·la de la Gran Via-Can Ferrerons.
D’altra banda també trobem la utilització de maons que semblen estar pràcticament sencers
(amb unes longituds d’entre 20 i 30cm i un gruix de 8cm), emprats bàsicament als brancals de
les portes, i altres de menor mida (22cm de costat) que conformen les pilae dels hipocaust.

Morter
Quant al morter emprat a totes les estructures de la primera fase de l’edifici i la remodelació
poc desprès d’alguns dels elements originals, ens trobem amb un morter de calç de color
blanc, de granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Les reformes posteriors, afegides a la construcció original, sovint simplement compten amb un
morter fet amb terra i major o menor quantitat de gravetes.
Tècniques constructives
Les estructures muraries documentades permeten constatar la utilització de diverses tècniques
constructives, però tal i com es detalla a l’apartat que tracta del sistema constructiu, pel que
respecta a la construcció original les tres tècniques es van utilitzar en tots els murs, sense
indicar per això cap reforma, sinó tongades de construcció en les quals s’anava emprant la
tècnica constructiva més adient segons les necessitats i, sobretot, les alçades a les que es
treballava.

Encofrat perdut
S’identifica aquesta tècnica a les banquetes de fonamentació, construïdes dins rases d’entorn
els 0’60-0’80m d’amplada i, pel que es pot observar a través dels rebaixos practicats als àmbits
1, 2, 3, 11 i 16, de com a mínim 1m de fondària segons els casos. Dins aquesta trinxera s’hi
abocà una barreja de pedres de mides petita i mitjana amb gran quantitat de morter de calç, fins
omplir-la actuant així com a calaix d’un encofrat.
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Maçoneria
Aquesta tècnica s’observa al primer metre d’alçada dels murs de la fase original, així com a les
estructures posteriors.
Pel que respecta a les estructures de la construcció original, ens trobem amb la utilització de
pedres de mida mitjana i petita, i en ocasions alguna de gran, amb poca presència de material
ceràmic (tot i que en alguns casos s’observen fragments de maó disposats de manera més o
menys planera per preparar la base de les tongades constructives superiors), quedant tot lligat
amb abundant morter de calç, que en algun cas és lliscat per acabar de rejuntar les pedres en
el mateix moment de la construcció. Tot i que s’intueix un cert ordre, no s’acaben de definir
filades regulars, degut a la irregularitat de les pedres que conformen l’estructura.
Cal destacar que els angles de l’octògon exterior presenten grans carreus granítics treballats
per obtenir la forma de l’angle, que es disposen en cadena cantonera, per donar més fermesa
als angles.
Quant a les estructures posteriors, es tracta de construccions fetes amb pedres de mides
diverses, sense treballar en general, que no semblen seguir cap filada ni ordre, quedant lligades
amb morter de terra.

Encofrat
Aquesta tècnica es documenta a les parts superiors de les estructures de la fase original, essent
absent a les reformes posteriors.
S’utilitzen bàsicament pedres de mida petita i alguna de mitjana, amb abundants fragments de
materials ceràmics diversos i també d’opus signinum, tot lligat amb abundant morter de calç.
Es pot observar com les pedres amb costats plans i també els fragments d’opus signinum es
van anar col·locant contra la fusta dels calaixos, per donar la major regularitat possible al
parament.
L’anàlisi de les estructures permet establir una alçada dels calaixos de l’encofrat d’entorn als
0’80m, gràcies a la presència de les obertures emprades per les agulles que subjectarien les
caixes. Tanmateix, no es constata cap límit del calaix pels costats curts, fet que afegit a
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l’observació detallada d’algun dels punts on van cedir les estructures en el moment del seu
enderroc, sembla indicar que aquests calaixos estarien oberts, i els materials s’anirien
disposant des d’un punt central del calaix, deixant que els materials adoptessin un pla inclinat
als extrems, sobre el qual es realitzaria l’abocament del següent “calaix”, obtenint així un
entrelligat molt més sòlid.
Elements estructurals
Formant part de les diferents estructures muraries, ens trobem amb diversos elements
realitzats amb una funció constructiva, o traces d’elements existents que van desaparèixer per
l’enderroc o l’espoli dels mateixos amb el temps.

Portes
Dins la planificació general de l’edifici, ja es contemplen un seguit de zones de pas, situades en
llocs determinats per tal d’aprofitar el millor possible els espais, permeten un recorregut més
ràpid, tot alineant les portes i obertures i també planificant un desenvolupament funcional i
estètic que queda patent sobretot a l’octògon central.
Totes les portes documentades, obrades durant la fase de construcció de l’edifici, presenten
unes característiques similars, és a dir, semblen aprofitar com a marxapeu (a falta que hi
hagués alguna pavimentació prevista o un remat que o bé no es va col·locar mai o fou extret
amb molta cura posteriorment o bé era de fusta i no ha deixat traces) la pròpia banqueta dels
murs, mentre que els brancals són obrats amb maons pràcticament sencers (o fragments,
segons les necessitats) i pedres tipus llosa o amb cares planes, per tal d’obtenir angles rectes i
una cara interior el més planera possible.
D’altra banda, cal esmentar que quasi tots els brancals han estat espoliats, conservant-se tan
sols fins a una alçada d’entre els 0’20-0’80m, segurament pel fet d’estar colmatades fins a
questes alçades en el moment de l’espoli. Tan sols la porta de comunicació entre els àmbits 2 i
3 ha conservat els brancals intactes, probablement perquè la coberta d’aquest espai en el
moment de l’espoli ja s’hagués ensorrat.
On ja varien és en les seves amplades i alçades, punt en què entren en joc els factors de
funcionalitat i disseny estètic del conjunt.
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Així, trobem diversos tipus de portes segons la seva ubicació i ús:
 Portes de grans dimensions. Es tracta d’obertures de 2’20m de llum, que segurament
no van tenir cap sistema de tancament, donada la manca d’evidències de sistemes de
subjecció i de pollegueres, que devien presentar una alçada entorn als 3m respecte al
nivell de circulació i segurament eren rematades amb un arc de mig punt, segurament
obrat també amb maons disposats al sardinell, per descarregar el pes de la coberta.
Aquest tipus d’obertura el trobem als accessos des de l’octògon central a les aules, i
permetria un efecte visual de gran impacte, permetent veure les grans sales obertes,
seguint l’esquema que ja es donava des de l’execució de la Domus Aurea. Hi ha una
altra obertura més d’aquestes dimensions i característiques, que servia per comunicar
la sala del frigidarium (àmbit 4) amb la seva piscina d’aigua freda (àmbit 5), en el seu
moment inicial.
 Portes de servei de l’octògon central. Es corresponen amb les obertures que permeten
l’accés des de l’octògon central als espais hexagonals, presentant totes una amplada
d’entorn al 1’10m, per les quals se’ls pot suposar una alçada de 2m aproximadament,
també amb un arc de mig punt superior per descarregar el pes de la coberta. Aquestes
possiblement sí que anirien tancades amb una porta de fusta d’un sol batent, tot i que
les traces dels elements de suport són pràcticament inexistents, però que són de
suposar, sobretot en casos com és l’accés a l’apodyterium, és a dir, l’accés als banys
privats. Això produiria una alternança visual a l’octògon central entre obertures amb
arcades, gran i petita, que realçaria la simetria del conjunt.

 Obertures d’un sol brancal. Aquests espais es corresponen a zones de pas que
possiblement no tenien cap sistema de tancament, que quedaven conformades deixant
un espai sense construir entre dos murs que es creuen, així trobem un sol brancal
obrat, donat que l’altre és la pròpia cara del mur perpendicular. Aquestes obertures les
trobem als octògons intermigs dels espais hexagonals sud-oest i nord-est, amb unes
amplades d’entorn als 1’10-1’20m, presentant una alçada de 1’80m, tal i com indica
l’espoli de la llinda de la porta del MR23, entre els àmbits 10 i 11.
A les fases posteriors en trobem un parell més d’exemples, però de menors
dimensions, amb la construcció dels MR7 a l’àmbit 16 (amb una distància fins al MR5 de
1m) i a l’àmbit 9 amb el cas del nou MR27 (amb una distància fins al MR26 també de
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1m), punt en el qual podem establir la seva alçada de 1’80m, gràcies al negatiu d’espoli
de la llinda d’aquesta porta existent al MR26.
 Portes d’un sol batent. Es tracta de zones de pas de reduïdes dimensions (entre 0’801m d’amplada), que presumiblement tindrien una porta de fusta d’un sol batent. A
aquest tipus es corresponen els dos accessos coneguts des de l’exterior a l’edifici
octogonal (àmbits 4 i 16) ; els punts de comunicació entre els àmbits 2 i 3 i entre aquest i
el 4, punt on es conserven traces del seu sistema de tanca, així com una alçada de prop
del 1’80m, així com les zones de pas entre les aules est i oest amb els espais
hexagonals (que en aquests casos assoleixen una llum de 1’10m).
Pel que respecta als accessos exteriors, tal i com ja s’ha esmentat, no es coneix l’accés
principal a l’edifici, que es presumeix hauríem de cercar a l’aula sud, fora dels límits del
recinte actual, tanmateix, tenim evidències de dues portes que donen accés als dos
espais hexagonals septentrionals, un directament al frigidarium (àmbit 4) i un altre
l’àmbit 16, quedant en simetria amb l’anterior amb l’existència en origen del possible
dipòsit de l’àmbit 24. Aquestes dues portes serien destinades segurament a l’accés per
part del servei domèstic al balneum i a la zona de magatzems que possiblement es
corresponia amb l’hexàgon nord-est.
Quant als punts de comunicació entre les aules i els hexàgons, amb unes amplades
d’1’10m, resulta possible que no presentessin cap porta física per tancar la zona de pas,
permetent així el pas de llum de les aules als espais closos amb els que es comuniquen
(àmbits 6, 11 i 19), quedant a més amagades respecte a la visual des de l’octògon
central.
 Porta de doble batent. Es tracta del pas existent entre l’apodyterium (àmbit 7) i el
frigidarium (àmbit 4), que presumiblement hauria de tenir una porta per tancar els dos
espais i evitar les corrents d’aire. En aquest cas, l’amplada de la zona de pas és de
2’24m, un espai massa ample com per esser tancat per una porta d’una sola fulla.
Tanmateix, també resulta possible que es tracti d’una zona de pas que es deixés sense
tancar, donades les reduïdes dimensions dels espais.
 Accés al praefurnium. Per accedir des de l’exterior a l’àmbit 23, es constata l’existència
d’una obertura de 1’36m d’amplada i alçada desconeguda, però que es pot comprovar
que presentava un arc de mig punt per llinda (es conserva parcialment el seu enderroc).
No podem assegurar si aquest àmbit tenia algun sistema de tancament, tot i que la
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necessitat d’aire en circulació per poder posar en marxa la combustió del forn i
permetre que l’aire calent passés a l’hipocaust podrien suggerir que el tancament no
seria total.
 Accés del forn a l’hipocaust. Es tracta d’un pas obrat a la banqueta de fonamentació de
la façana de l’edifici octogonal, amb una llinda d’arc de mig punt que permet
descarregar el pes de l’edifici, que presenta una amplada de 0’50m i una alçada de
1’13m en el punt més alt, suficient per poder accedir a netejar i/o reparar mínimament
l’hipocaust i garantir el pas de l’aire calent des del forn.
 Obertures posteriors. S’ha pogut detectar com en moments d’ús posterior, es
realitzaren com a mínim dues perforacions a les parets de l’edifici per accedir des de
l’exterior, una a l’angle de l’àmbit 9 (entorn a 0’80-0’90m de llum) i una altre al centre de
la façana de l’àmbit 3 (1’06m d’amplada). Aquests dos accessos possiblement van
comptar amb brancals de fusta per regularitzar les obertures i permetre el seu
tancament, però l’espoli posterior no ha deixat rastre d’aquest fet.

Forats constructius
Amb aquest nom englobem aquelles obertures de reduïdes dimensions que travessen
totalment els murs, els quals podem diferenciar en dos tipus, presentant el segon dues variants
que respondrien a la seva funcionalitat:
1. Forats de secció circular (d’uns 0’06m de diàmetre). Es tracta del motllo resultant en
extreure les agulles dels encofrats, motiu pel qual algunes queden tapiades pel propi
morter encara en procés de forjat, essent identificables tan sols una petita part. Es troben
sempre situades al límit inferior de la tongada constructiva que s’executa.
2. Forats obrats durant les tasques de construcció. Es tracta d’obertures d’aproximadament
secció quadrangular o rectangular d’entorn als 0’12m de costat, a vegades presenten un
fragment de maó o una petita pedra disposada més o menys planera per fer de sostre.
Segons la seva ubicació en podem deduir dues funcions sensiblement diferenciades:
2.1. Situats a la part inferior de les tongades constructives realitzades amb encofrat,
haurien servit com a espais per passar l’agulla dels encofrats però que no van ser
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tapiats pel propi morter en retirar-la. Segurament es dona aquesta alternança amb els
forats de secció circular, més simples i ràpids de realitzar, a part de no necessitar un
acabat final, per poder assentar les estructures de bastida per aixecar els propis murs i
les estructures de coberta. En un cas (MR32) s’ha pogut constatar la utilització dels dos
sistemes de suport de l’encofrat en la mateixa tongada, fet que indicaria que només era
necessari mantenir una obertura per treballs posteriors.
2.2. Situats a la part superior de les tongades constructives: aquesta ubicació els fa inútils
totalment per la construcció amb encofrat, i no tindrien cap utilitat pels usos funcionals
dels espais, presentant-se alineats (un cas clar és al MR 12) horitzontalment. La seva
presència podria indicar o bé un error bastant increïble en una construcció d’aquest
tipus, o el més probable, que eren necessaris a unes alçades determinades per poder
sostenir les bastides, rampes d’accés, superfícies de treball, etc... per continuar
aixecant l’estructura.
Cal destacar que, mentre els forats del primer tipus pràcticament queden total o parcialment
reblerts amb el propi morter fresc en retirar l’agulla de l’encofrat (motiu pel qual no són visibles
tots els que devien existir en origen), els del segon tipus els trobem quasi tots reblerts tant sols
pels sediments aportats en el moment de quedar colgat l’edifici, menys en algun cas concret en
que queden tapiats per alguna nova tongada constructiva d’un mur veí (que indica l’ordre de
construcció i per quina banda seria necessària la bastida, com als MR9, MR26 o MR29, entre
altres) o algun revestiment (MR26). Aquest fet ens podria estar indicant que possiblement la
major part de les estructures no van acabar de ser revestides, donat que els forats s’haurien
d’haver reblert per donar-li consistència amb el propi morter del revestiment.

Forats de biga
Tan sols hem pogut documentar-ne (de fet l’espoli de la biga) a l’àmbit 9, en relació amb un
sistema de pilars, que estarien suportant un altell que ocuparia quasi tot l’espai de l’àmbit.
Aquestes obertures tanmateix, no es corresponen amb el programa constructiu original, sinó
amb un trencament realitzat en les fases d’ocupació posteriors.
Tot i que no s’han pogut constatar amb claredat a l’àmbit 20, degut a la menor alçada
conservada dels murs, l’existència d’una línia de pilars en aquest punt ens estaria indicant que
resulta molt possible que aquí també n’hi haguessin existit.
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Pilars
Funcionant amb les bigues, ens trobem alineacions de pilar afegits en reformes posteriors al pla
inicial de l’edifici, dels quals es conserven els basaments, formats per carreus granítics de
grans dimensions (àmbit 20) o bé pedres sorrenques de grans dimensions reaprofitades com és
el cas de l’àmbit 9, on, a part d’una pedra amb uns rebaixos quadrangulars, es van documentar i
extreure durant les tasques d’excavació dos fragments d’un mateix mil·liari datat al segle IV.
Aquests basaments segurament servirien per sustentar uns suports de fusta, que sustentarien
les bigues dels altells existents en aquests dos espais en moments d’ocupació posterior.

Pilae
Amb aquest nom incloem el sistema de sustentació del terra dels espais calents del balneum
(àmbits 1, 2 i 3), conservat tant sols a l’alveus de l’àmbit 1. Es tracta de pilarets bastits amb
maons de 0’20m de costat i 0’08m de gruix (en el cas de l’àmbit 1 presenten a la base algun 0’20
per 0’30m), posats un sobre l’altre, a unes distàncies regulars (a l’àmbit 1 entorn als 0’30m).
Aquest sistema de pilarets es conservava durant les tasques d’excavació als àmbits 2 i 3, de
forma bastant completa, però va ser desmuntat per evitar-ne afectacions durant la construcció
de la llosa de coberta, per poder ser reconstruït de cara a la seva museïtzació. Nosaltres tan
sols l’hem pogut documentar in situ sota l’alveus de l’àmbit 1, punt on conserva la suspensura
del paviment superior, conformada per aproximació de filades de maons entre els pilarets i
lloses o maons de grans dimensions servint de remat dels pilae.
Acabats interiors
Tot i que sembla que la construcció no va ser totalment acabada segons el pla original, sí que hi
ha punts que ho van estar i també altres que van ser acabats amb reformes posteriors,
conservant així restes dels revestiments i pavimentacions a l’edifici, tot i que ens han arribat en
força mal estat en general, possiblement degut als espolis que patí en època romana i també
per l’efecte de les torrenterades que el van anar reblint amb fangs, amb el grau d’erosió que
això comporta.

Revestiments
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Els revestiments també són de morter de calç, però de granulometria més fina, constatant-se
dos tipus, un més blanquinós i fi, que en general s’ha pogut relacionar amb les primeres fases
constructives (àmbit 1, 5, 9 i 20), tot i que amb alguna excepció (àmbit 6), i un altre més
vermellós per la utilització de ceràmica triturada, a mode de la tècnica de l’opus signinum
(àmbits 1 i 5).
Així mateix, en dos enlluïts s’ha pogut evidenciar restes de pintura, bàsicament vermellosa,
aplicada sobre el primer tipus de revestiment (àmbits 9 i 20).

Paviments
Són poques les evidències de paviments que ens han arribat conservades fins al moment, però
bàsicament constatem dos tipus, a part dels paviments de terra piconada o simplement nivells
de circulació sobre estratigrafia aportada que es degueren detectar durant els treballs
d’excavació.
Així, ens trobem amb paviments d’opus signinum, és a dir, morter de calç blanquinós amb
fragments de materials ceràmics com a desgreixant, que li otorga resistència i
impermeabilització, conservats als àmbits 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19 i 20, però que com a mínim
degueren existir també a la planta baixa dels àmbits 2 i 3 (eliminats ja durant el període
d’ocupació romà).
La resta d’evidències que s’han relacionat amb restes d’unes possibles pavimentacions de la
fase de construcció, són taques de calç blanquinosa, molt parcialment conservades, sobretot a
tocar dels murs (a la memòria se’n menciona la seva existència a quasi tots els àmbits, essent
detectable actualment només a l’àmbit 8, a on s’ha realitzat la seva consolidació en la mesura
del possible). Aquesta concentració en cantonades i vorals dels murs, més el poc gruix (uns
mil·límetres) en els espais de circulació i la seva escassa consistència i resistència, podrien
estar indicant que es tracti més aviat de restes de morter de calç caigut al terra durant la
construcció de les parets i de les cobertes, que va ser trepitjat durant els treballs de construcció.
Per les seves característiques resultaria difícil que aquestes restes haguessin conformat
pavimentacions de calç, o bases de paviments d’opus signinum posteriorment espoliats i
s’haguessin conservat igual a tots els espais, sobretot perquè pel que es veu dels paviments
d’opus signinum al mateix edifici, semblen presentar una preparació (rudus) força compacte (en
el cas de l’àmbit 7 es pot observar en secció, tractant-se d’un dels paviments originals de
l’edifici).
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Sistema constructiu
A partir de la recollida de dades i l’anàlisi dels diferents elements estructurals documentats,
podem realitzar una aproximació al projecte de construcció inicial de l’edifici octogonal de Can
Ferrerons.
A part de comptar amb una modulació clara dels espais, que ja tractarem amb detall més
endavant, l’execució del projecte evidencia l’existència de càlculs pensats en facilitar la
distribució de les càrregues que suposa un edifici d’aquestes dimensions.

Tongades constructives
Per començar, hem pogut observar que tots els murs que conformen els octògons central,
intermig i exterior, així com els murs radials, presenten una banqueta de fonamentació d’entorn
als 0’60-0’80m d’amplada, executada a l’encofrat perdut, dins un rebaix de rases que, pel que
sembla evidenciar-se en diversos punts, com a mínim tindrien una profunditat d’entre els 0’801m. A més a més, també es van efectuar altres de possiblement menys fondària, corresponents
a les compartimentacions dels espais hexagonals (amb excepció dels murs que
compartimenten els àmbits 1, 2 i 3), en el mateix moment que la resta, tal i com evidencia el fet
que els rebliments constructius que conformen les banquetes s’entrelliguin entre uns i altres.
Això genera una primera fonamentació totalment entrelligada, donant una base molt sòlida a tot
el conjunt de l’edificació.
Un cop executades les obres de fonamentació, a sobre seu es van començar a aixecar els trams
aeris dels murs, emprant diverses tècniques constructives segons les necessitats.
Així, a les parts inferiors, fins a unes alçades d’entorn al metre, els murs es van aixecar
emprant la tècnica de la maçoneria o paredat, és a dir, construcció de col·locació manual de tots
els elements, situant-se en aquestes alçades els elements petris de majors dimensions,
disposades normalment en dues tongades constructives d’alçades variables segons els murs.
Per sobre d’aquesta alçada es continua l’obra utilitzant calaixos d’encofrat sense límits
horitzontals (veure apartat de tècniques constructives), fet que permet una major estabilitat i
entrelligat dels diferents “calaixos”, gràcies a les pendents en diagonal que resulten als límits
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de cada “calaix”. Tot i l’existència de calaixos de fusta d’uns 0’80m d’alçada, la disposició dels
elements sembla fer-se en gran part de forma manual, buscant la major regularitat possible.
Com més augmenta l’alçada es constata l’augment de fragments ceràmics i d’opus signinum
aprofitats com a rebliment, així com la reducció de la mida dels elements lítics, fet que es deu a
un intent d’anar reduint el pes de la construcció.
Així, l’aplicació de diverses tècniques per bastir el mur resulta de les necessitats d’execució de
l’edifici, per tal de facilitar els treballs i també de poder anar alleugerint el pes segons
augmentava l’alçada, i no pas de reformes posteriors, fet que queda demostrat en el sistema
d’entrelligat dels murs que passem a descriure.

Entrelligat de les tongades constructives
Per tal de poder donar una major estabilitat a tota l’estructura, s’ha pogut constatar com la
realització de tongades constructives d’alçada una mica aleatòries en els trams realitzats amb
paredat i la continuació posterior amb tongades constructives bastides amb encofrat, té un
sentit estructural imprescindible. Aquesta forma de construir per tongades serveix per poder
anant entrelligant els murs entre ells, sobretot en aquells punts en què es troben tres murs en
el mateix punt, com és a l’octògon central, per exemple. Així, a cada tongada constructiva, dos
dels murs s’entrelliguen, mentre el tercer s’adossa als altres dos, i a la següent aquestes
relacions canvien, obtenint així una cadena de tongades que va relligant els punts de connexió
entre els murs, ajudant a evitar que l’estructura cedeixi en els seus punts més febles.
Així mateix, aquest relligat també es constata als angles de l’octògon exterior, aquí obrats amb
grans carreus granítics disposats en cadena, donant més consistència a l’estructura a part
d’aconseguir un efecte visual.
D’altra banda, aquest relligat ja el trobaríem a la fonamentació, tal i com ja s’ha explicat, amb
una construcció seguida dins una mateixa trinxera (UE24) on s’aniria bastint les banquetes dels
tres octògons, els murs radials i els de compartimentació, sense poder-se observar cap punt
discontinu en el procés, obtenint així una única estructura sòlida.
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Apunts de modulació romana de l’edifici
Tot i que el present estudi es centra en la recollida de dades i la seva interpretació constructiva
més directa, i no es tracta d’una anàlisi en profunditat de tots el temes que se’n deriven, degut a
que es tracta d’una edificació romana, i que inevitablement es va plantejar seguint la mesures
de l’època, resultaria interesant realitzar una anàlisi del projecte arquitectònic original en
profunditat i verificar possibles patrons, òbviament, transformant les mesures que presentem a
les realitats de l’època.
En aquest sentit, algunes dades ja es van presentar de forma preliminar per l’equip de recerca
original a la memòria de les intervencions arqueològiques (FONT, 2013), i actualment s’està
desenvolupant per part l’equip investigador del Museu de l’Estampació de Premià i de l’ICAC un
estudi en profunditat de la metrologia emprada a la construcció, havent-se publicat alguna dada
de forma preliminar ja (PUCHE, PREVOSTI, PADRENY, COLL, 2014).
Donat doncs que aquesta anàlisi ja s’està realitzant, i que s’escapa dels límits del present
treball, tan sols presentarem les dades ja publicades, en l’intent que aquest document serveixi
de recull de totes les dades existents fins el moment de l’edifici, arquitectònicament parlant,
servint de base per aquest apartat les fonts ja esmentades.
Així, respecte al disseny de l’octògon central, sembla inscriure’s dins una circumferència d’uns
14’8 metres, és a dir, de 50 peus romans de diàmetre, essent l’exterior de 100 peus (29’6m),
establint-se així una relació 1 a 2 entre el radi intern de l’edifici i el seu exterior.
Quant a l’amplada dels murs, segons Puche et al., es trobaria dins del peu i mig (uns 45cm),
mentre que els tipus de maons documentats a les excavacions, són quadrangulars de dos tipus,
per una banda els identificats a les pilae de l’hipocaust i en els arcs de descàrrega de les
obertures també de l’hipocaust, son de 20cm de costat, identificats per Font com del tipus

bessal (emprats des de mitjans del segle IdC), i per l’altre els identificats com a sesquipedals
(45cm o peu i mig), i que semblen conformar la suspensura de l’alveus. Així, aquest tipus de
maons els trobaríem sobretot a la zona de l’hipocaust, i que haurien servit per plantejar la
retícula del sistema de suport de la planta del balneum, de tal manera que garantiria la
circulació d’aire calent per la seva part inferior.
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A més a més, els investigadors constaten una lleugera irregularitat a la planta dels octògons,
però donat que l’anàlisi modular i geomètrica encara és preliminar, no es pot concloure si es
deu a un problema de replanteig a l’hora de plasmar el disseny sobre una superfície
lleugerament en pendent.
En aquest sentit, però, hem de dir que resultaria estrany, donades les obres d’aplanament del
terreny constatades durant el present treball, així que no resultaria estrany que es tracti d’una
irregularitat cercada de forma voluntària de cara a obtenir una il·lusió òptica que enganyés a
l’ull humà, o bé, que la desviació sigui tant lleugera que s’hagués pogut corregir a partir dels
revestiments de l’estructura, actualment desapareguts.
Resta per tractar la modulació de la resta dels espais, així com de les obertures, i possiblement
un cop s’obtingui dades sobre la modulació de tot el conjunt, es pugui obtenir alguna dada més
que ajudi a la reconstrucció volumètrica de l’edifici.
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Descripció dels espais
En aquest apartat intentarem presentar de forma resumida els elements detectats, àmbit a
àmbit, per intentar donar una visió global dels elements constructius que els conformen, així
com d’aquells elements que es van documentar durant els processos d’excavació i que es van
eliminar degut al mateix procés, però que ajudaran a establir la seva evolució cronològica i
funcional, sempre emprant com a referència l’esmentada memòria (FONT, 2013).
Per intentar facilitar la comprensió, es farà una descripció des del possible accés pel sud a
l’espai central i des d’aquí una lectura en el sentit de les agulles del rellotge, per poder anar
explicant les relacions dels diversos espais entre ells d’una forma més aclaridora.
Aula sud
Es tracta d’un dels espais (àmbit 14), dels que es compta amb menys informació, degut a trobarse quasi totalment fora de l’àrea excavada, continuant a la zona del carrer, i que s’ha deixat com
a possibilitat d’excavació i integració en un futur.
Dels tres murs que observem parcialment, tan sols es pot destacar la porta de grans
dimensions que comunicaria amb l’octògon central de 2’20m d’amplada (UE80), obrada al
MR16, força afectat pel seu espoli i enderroc posterior.
A banda d’això no s’hi observa cap altre element destacable, a no ser que, a diferència de les
altres aules no s’hi ha conservat cap forat constructiu obrat, tan sols s’hi observen dos negatius
d’agulla d’encofrat (un al MR 15 i un altre al MR17), a la tercera tongada constructiva.
La futura excavació d’aquest àmbit segurament permetrà obtenir més dades que confirmin si
presentaria un sistema constructiu i de coberta igual al de les altres aules o presentaria alguna
particularitat, així com si a la seva façana exterior hi existiria el probable accés principal de
l’edifici, encarat a la resta dels edificis de la pars urbana de la vil·la, que també resulta encarada
al mar i a l’àrea de major insolació.
Octògon central
Es tracta de l’espai denominat àmbit 15, el qual presenta una planta octogonal a la qual, com ja
s’ha dit amb anterioritat, s’hi obren 8 portes, 4 de grans dimensions (uns 2’20m d’amplada) que
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permeten l’accés a les aules, situades al centre dels seus paraments, i 4 de 1’10m de llum, que
el comuniquen amb els quatre espais hexagonals, les dues situades al nord lateralitzades per
situar-se a tocar de l’aula nord, i d’igual manera ho fa la de l’espai sud-oest respecte a l’aula
sud, però no així la de l’espai hexagonal sud-est, la qual es troba centrada, segurament també
per la diversitat funcional dels diversos espais que fan que en aquest darrer no hi hagi cap paret
divisòria que impedeixi la seva disposició central.
Pel que respecta a la porta que dóna accés a l’àmbit 7 (espai hexagonal nord-oest), s’hi observa
la presència d’una estructura elevada (UE112), que hauria servit des d’un inici com a esglaó de
la porta UE 110, per salvar la diferència de cota existent entre la zona del balneum, més elevada,
i la resta de l’edifici.
En tots els murs s’ha pogut constatar l’alternança de tongades constructives ja esmentades
amb anterioritat, amb la utilització dels dos tipus de forats d’agulla d’encofrat, apareixent no
obstant els obrats a partir de la tercera tongada constructiva. Tanmateix, es constata l’aparició
dels diferents tipus de forats constructius a diferents alçades, fet que es pot relacionar amb les
necessitats del sistema constructiu de l’edifici i dels diversos recintes.
Tots els murs passen a ser realitzats amb la tècnica de l’encofrat a partir de la tercera tongada
constructiva, però per l’encofrat d’aquesta semblen haver emprat només els negatius d’agulla
(dels quals només s’han conservat als MR9 i 11), que continuen essent emprats per l’encofrat de
la quarta tongada al MR1 i 19, essent del tipus obrat tant sols al MR21 ja des de la tercera
tongada constructiva, igual que a la resta de l’àmbit 8, fet que ens obliga a pensar en la seva
reutilització com a forats de bastida per la construcció de la resta de l’espai i la seva coberta.
Tanmateix, també apareixen altres forats obrats, que per la seva posició només haurien
funcionat com a forats de bastida, a la part superior de la segona tongada constructiva del MR
20 (UE 109), i a la part superior de les terceres tongades constructives dels MR 19 (UE 102 i 103) i
del MR 18 (UE 95), indicant així una possible rampa d’accés, suspesa a les parets, per anar
continuant la construcció de la part aèria de l’octògon central, sense ser visibles encara els
forats que haurien estat relacionats amb la construcció de la seva coberta.
Quant a les fases ocupacionals posteriors, s’ha pogut documentar el que podria haver estat una
perforació per facilitar la sortida de fums de l’estructura de combustió bastida a l’interior de
l’àmbit 11, vers l’octògon central (UE 98), afectant a les tongades 3ª i 4ª del MR18.
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Així mateix, es constata la presència de tres estructures afegides a les portes de les aules nord
(UE120-121), est (UE63) i oest (UE 104), relacionables amb l’augment de la cota de circulació
posterior d’aquests àmbits, funcionant així com a marxapeu i esglaó d’accés.
En el cas de l’aula est, també s’ha de mencionar la presència d’un banc corregut (UE 65),
adossat al MR11, i que podria haver funcionat també com a graó davant de la porta, la
funcionalitat del qual resta desconeguda pel moment.
I, com a darrera estructura documentada a la present campanya a l’interior d’aquest àmbit, ens
trobem amb el tancat format pels MR41 i 42, que no deixen de ser fragments d’un dels murs del
propi edifici, possiblement del MR14, quan aquest havia cedit o s’havia enderrocat, per fer un
tancat de poca alçada, potser per guardar algun animal, ja que sembla que els fornals excavats
en aquesta àrea són d’altres fases ocupacionals.
A nivell estructural, però, s’ha de mencionar la presència del que semblaria una mena de moll
de descàrrega o passarel·la d’accés que es va bastir davant els àmbits 9 i 7, en el moment de
transformació d’usos originals cap a la producció de vi. Aquestes estructures semblen haver
consistit en murs paral·lels als de l’octògon en aquella àrea, que segurament haurien funcionat
com a límits d’un reblert intern compactat per obtenir una zona de càrrega i descàrrega del
raïm (per exemple) des de l’octògon central vers a la zona de premsat.
D’altra banda, segons les dades provinents de l’excavació de l’àmbit, sembla haver existit un
fons de cabana situat aproximadament al centre de l’espai, el qual es va donar com una
ocupació tardana de l’edifici. Tanmateix, la constatació de que aquest espai es trobaria cobert,
faria molt estrany la construcció d’una estructura d’aquest tipus dins un edifici, i atenent a la
seva cronologia d’amortització i la seva ubicació espaial, resultaria molt possible que es tracti
del cobert des d’on es planificava l’obra o bé on es guardaven els instruments de mesura, etc...
Finalment, la documentació estratigràfica d’aquest espai constata la seva utilització com a zona
d’acumulació de dolia, però en fosses molt profundes, motiu pel qual segurament es
conservarien tres senceres en el moment de la seva excavació. Així mateix, es documentaren
diferents fornals, i forats de pal, que no podem, sense una anàlisi més en profunditat, ubicar
dins les fases d’ocupació de l’espai, i una estructura de combustió que es bastiria un cop la
banqueta UE 65 ja havia quedat colgada.
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Espai hexagonal sud-oest
Aquest espai es troba subdividit en quatre àmbits pel mur radial MR22, quedant dos al sud-est
(àmbits 13 i 12) i dos al sud-oest del mateix (àmbits 11 i 10).
Els dos primers (àmbits 13 i 12), serien accessibles directament des de l’octògon central, amb
una de les portes d’1’80m, lateralitzada vers l’aula sud, i semblen comunicar-se entre ells amb
l’existència d’una possible porta al MR44, que empraria com a brancal el parament del MR17, i
que queda fora de l’àrea de l’excavació, així com la major part de l’àmbit 12, al qual no s’hi ha
pogut accedir durant la present intervenció, en haver tancat per la construcció de l’actual
soterrani. Quan es procedeixi al destapiat de la porta del MR44, es podrà intentar accedir a
aquest darrer àmbit complint amb les normes de seguretat.
Pel que respecta als altres dos àmbits (11 i 10), s’hi accedeix des del lateral de l’aula oest, i
entre ells es comuniquen amb una altra porta d’un sol brancal obrat al MR23, amb una llum de
1’20m i una alçada de 1’80m que, en aquest cas a pesar de l’espoli, es conserva completa.
L’espoli de la seva llinda no obstant ens indica que aquesta penetrava a l’estructura del MR22, ja
que la seva extracció arribà a afectar al MR44 (UE 129). Per evitar perills a la integritat de la
porta, no es va realitzar el seu destapiat, ja que aquest s’haurà de realitzar en la futura
campanya de consolidació i reintegració del jaciment, i per aquest motiu no es va poder accedir
a l’àmbit 10.
A nivell estructural, podem destacar el fet que els MR22 i 44 es comencen a bastir amb encofrat
ja a partir de la segona tongada constructiva, en comptes de seguir amb l’ús de la maçoneria
com a la resta d’espais, sense que això sembli tenir cap altre connotació tècnica ni funcional,
sense utilitzar forats obrats fins a les tongades superiors, com ja és habitual.
Cal destacar en el cas del MR44 l’existència d’una perforació (UE 137) afectant a la 3ª i 4ª
tongades, que podria estar en relació amb la sortida de fums de l’estructura de combustió
documentada a l’àmbit 12, segons les excavacions, igual que semblaria funcionar el negatiu UE
98, amb l’estructura de combustió de l’àmbit 11, però en aquest cas oberta directament a
l’octògon central (MR 18).
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A part de la presència de diversos negatius i de les ja mencionades estructures de combustió,
no sembla haver-s’hi documentat cap altre estructura al seu interior, tanmateix, una observació
parcial de l’interior de l’àmbit 10 des del coronament del MR 23, sembla evidenciar la presència
d’una perforació a nivell de terra, de funcionalitat desconeguda, que travessa el mur de façana
sud-oest, no documentat durant la present intervenció per no poder ser accessible, i que no
sembla mencionar-se a la memòria prèvia.
Aula oest
Com la resta d’aules, presenta el seu accés principal a l’octògon central (MR19), de 2’20m de
llum (UE101), però a més a més compta amb dues portes de 1’10m de llum, que donen pas per
una banda al ja esmentat àmbit 11 i d’aquí a l’àmbit 12 (espai hexagonal sud-oest) amb la porta
UE 150 i per l’altre a l’àmbit 6 (espai hexagonal sud-oest), a través de la porta UE 162.
Pel que respecta als seus paraments, es va construir a l’encofrat a partir de la segona tongada
constructiva al MR26, de la tercera als MR 24 i 25 i de la quarta al MR19. Aquesta diversitat
s’observa també quant al tipus de forats d’agulla emprats a les diverses tongades de cada mur,
sense haver cap patró entre ells, excepte el MR25, que només presenta forats obrats.
D’altra banda, el MR19, com ja s’ha esmentat en parlar de l’octògon central, conserva dos forats
obrats, que hauríem de relacionar amb el procés constructiu de l’àmbit 15.
També presumiblement del primer moment constructiu ens trobaríem amb les restes del
revestiment parietal UE 159, el qual conserva restes de pintura vermella. Es conserva tan sols
en una petita àrea del MR24, a tocar de la porta. Es desconeix si la totalitat de l’àmbit va arribar
a estar revestit, tot i que seria el més lògic, i què va succeir, abans del seu abandó, per a que no
quedessin abundants restes del seu enderroc durant les campanyes d’excavació. Només
sembla possible que es trobés en mal estat i fos extret ja durant les fases d’ocupació de l’espai,
ja que no s’ha observat en cap punt restes que indiquin la seva presència.
A part dels paraments originals, s’ha pogut detectar un conjunt d’elements afegits en una fase
posterior, que passem a desgranar.
Primerament, i més evident, al darrer terç de l’àmbit i en paral·lel al MR25, trobem un nou mur
el denominat MR27, bastit dins una rasa de construcció, que afectà a l’estratigrafia del primer
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moment. Aquest mur s’adossa al parament del MR24 i la seva rasa finalitza a un metre del
parament del MR26, en el qual a 1’80m del terra i alineat amb el MR27, trobem un forat (UE 213)
que no travessa tot el mur, i que estaria indicant la presència de la llinda de la porta que
separaria l’àmbit 9 en dues parts.
A més a més d’aquest mur, s’ha pogut documentar l’existència de dos negatius a uns 2’20m del
terra, practicats als paraments dels murs MR24 (UE147 i 208) i dos més, afrontats a ells, en el
MR26 (UE 214 i 210 respectivament), que es troben reblerts encara per l’estrat de colgament de
l’edifici, i que no es van buidar per garantir la integritat de les estructures. Aquests quatre forats
estarien indicant la presència de dues bigues de fusta, que anirien en paral·lel al mur MR27, una
un metre per davant del mur (forats UE 147 i 214) i l’altre adossada al MR25 (forats UE 200-210).
Per la seva banda, i alineats amb les bigues, ens trobem amb els basaments detectats ja durant
la campanya d’excavació (dos d’ells extrets, deixant tant sols el seu negatiu), que un cop
analitzats en conjunt, haurien actuat de suports pels pilars, segurament de fusta, que haurien
ajudat a sostenir les bigues.
Així, la biga UE 147-214, es recolzaria sobre el basament dels negatius UE 208 i 209, en els quals
s’hi havia encastat sengles fragments d’un mateix mil·liari datat al segle IVdC. Per la seva
banda, la biga UE 203-210, es recolzaria tan sols en un punt central, en el basament UE 205, que
presenta un encaix que hauria pogut servir per falcar millor el pal de suport. Així mateix, el
basament UE 205 també està alineat amb el del negatiu UE 209, però no hi ha cap rastre d’una
biga transversal en aquest sentit, que a més, seria de difícil disposició.
Tots aquests elements semblen estar indicant la presència d’un altell de fusta, bastit a partir
dels 2’30m d’alçada, que es recolzaria a les dues bigues i al MR27, i amb uns reforços als espais
centrals de les bigues per ajudar a repartir millor el pes de la plataforma superior.
A més a més, també possiblement en relació amb el sistema d’accés a l’altell, ens trobem amb
el basament UE 204, el qual es troba simplement posat sobre el terra i no encaixat, i alineat amb
els suports UE 205 i 209.
Relacionable amb aquest moment ens trobem amb dues obertures practicades al MR 25, una
porta que dóna a l’exterior (UE 144) i que s’alinea amb la que es basteix al MR27, i una perforació
quasi a ran de terra, la UE 149, que podria estar relacionada amb la sortida de fums d’una
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estructura de combustió que s’hi va documentar durant les campanyes d’excavació en aquest
punt.
A dins de l’àmbit també s’hi van documentar diverses fosses durant les tasques d’excavació, i
una inhumació, que queda just en perpendicular amb el crismó gravat al parament del MR26
(UE 145), amb la qual sembla relacionar-se directament, tan per la seva ubicació com pel fet de
la cronologia de la inhumació, que ja es trobaria en la fase de cristianització del territori.
Així mateix, cal mencionar en aquest punt que, durant les tasques d’excavació, es van
documentar diverses estructures adossades a l’exterior de l’àmbit 9, i que es comunicarien amb
aquest a través de la porta oberta UE 144, les quals van ser desmuntades en el seu moment,
però que podrien tractar-se d’un cobert o magatzem que a més permetés l’accés des de
l’exterior. Tanmateix, sense una revisió de la documentació estratigràfica resulta complicat
aprofundir més en la seva funcionalitat.
Pel que fa a les estructures bastides a l’interior de l’àmbit 9, posteriorment foren arrasades (UE
155), enderrocant el MR27 i totes les estructures de suport, és a dir, eliminant l’altell, per donar
un altre ús a l’espai.
Espai hexagonal nord-oest i annex exterior
Aquest espai, amb l’excepció de l’àmbit 6, al qual s’hi accedeix tan sols des de l’aula oest, va ser
construït amb una distribució que facilités la comunicació entre els seus àmbits, així com
presenten una cota de circulació superior a la resta de l’edifici, degut a la funcionalitat per la
qual estaven pensats, i que es trobaria en relació amb l’espai annex a l’exterior, l’àmbit 23.

Àmbit 6
Així, per una banda tenim l’àmbit 6, al qual s’accedia tan sols per la porta UE 162 del MR26, des
de l’àmbit 9. A diferència de la resta de l’edifici, en aquest espai es conserva el revestiment de
les parets, sense traces de pintura, amb morter de calç de granulometria fina (UE171), el qual
possiblement fos realitzat en el primer moment ocupacional o poc temps desprès, en qualsevol
cas, en relació amb l’excavació d’un dipòsit que ocupa el fons de l’àmbit (UA2). Aquest dipòsit de
planta rectangular i 1’20m de fondària, tindria una capacitat d’entorn els 3’9m3 presentant un
revestiment continu de les seves parets i el fons amb opus signinum (UE 113), que permetia la
contenció de líquids, amb una cubeta de decantació dels pòsits d’entorn al metre de diàmetre i
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uns 10cm de fondària. Com a fet destacable, per poder baixar al dipòsit en el mateix moment de
la seva construcció es va obrar una escala a la part superior del seu muret de límit amb
l’habitació (UE176), afegint un darrer esglaó format amb un fragment de pilastra decorat
(UE184), provinent segurament dels enderrocs de les edificacions prèvies a la construcció de
l’octògon.
Cal destacar que sobre la superfície del seu revestiment s’hi observà concentracions de
precipitacions calcàries, fet que fa pensar que hauria estat destinat a la contenció d’aigua.
Aquesta dada i el fet de trobar-se just sota la perforació del MR30 (UE 247), podria estar indicant
que aquest àmbit recollia les aigües pluvials de l’edifici, potser des d’un moment inicial o bé, es
tracti d’un afegit durant els primers moments d’ocupació i que es mantindria en ús fins a
l’abandonament de l’edifici.

Àmbit 7
Com ja hem esmentat aquest conjunt d’àmbits es troben interrelacionats, no només per la
presència de portes que permeten el pas d’un a l’altre, sinó també per la seva planificació
constructiva.
L’accés principal a aquest conjunt s’hauria produït des de l’octògon central, a través d’una de les
portes lateralitzades (UE 110) de 1’10m de llum, en aquest cas al MR20, que com hem dit,
presentaria ja des d’un moment inicial un esglaó d’accés, per poder pujar a la cota de l’àmbit 7, i
que posteriorment seria modificat (UE 112), lligant-lo a la construcció de la passera de l’octògon
central, tal i com s’observa en la documentació fotogràfica de l’excavació. Aquest àmbit, de
planta irregular, presenta un paviment d’opus signinum (UE 114), i una altre porta (UE227),
construïda al MR30, la qual té una llum de 2’24m i possiblement hauria estat tancada amb una
porta de fusta de doble batent, sobre el marxapeu UE244, bastit amb blocs de granit ben
treballats, que també actuaria d’esglaó per poder accedir a l’àmbit 4, situat a una cota
lleugerament superior. A part d’aquests elements, l’únic fet destacable el trobem en la
realització d’una perforació de planta circular (UE 325) al centre de l’habitació, que afecta al
paviment i el substrat geològic, relacionat amb la transformació d’usos dels àmbits 4 i 7 en una
fase posterior.
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Àmbit 4
Com hem dit, des de l’àmbit 7 s’accedia a l’àmbit 4, el qual presenta una planta quasi totalment
quadrada, amb punts de comunicació a la resta dels seus laterals.
Així, per la banda nord es comunicaria a través de la porta obrada al MR 31 (UE 214), de 2’20m
de llum, la qual segurament es tractava d’una obertura sense sistema de tancament, permetent
veure quasi totalment l’àmbit 5. Posteriorment es practicaren dos encaixos en el marxapeu de
la porta, segurament per assentar unes passeres de fusta per poder salvar el dipòsit obrat a
l’àmbit 5 (UE 276 i 278).
Pel costat oest presenta una petita porta, just a la cantonada amb l’àmbit 5 (i actualment sota la
passera metàl·lica), que fou molt afectada posteriorment (espoli UE 252), però que hauria
permès l’accés des de l’exterior de l’edifici. Degut a la diferència de cota existent entre l’àmbit 4 i
la zona exterior, en aquest punt existia una petita escala, possiblement de tres esglaons, que
hauria anat revestida amb opus signinum (UE253), d’uns 20cm d’alçada cada esglaó i la mateixa
amplada de la porta (0’80m de llum). Relacionable amb aquesta escala trobaríem les restes
d’un “rudus” documentat durant les tasques d’excavació a l’exterior de l’edifici (UE 1814), que es
va relacionar amb una possible pavimentació perduda davant de la porta.
Finalment, per la banda sud, compta amb una porta (UE 189), obrada al MR32, que permetria el
pas a l’àmbit 3, a un paviment desaparegut, a la mateixa cota que el de l’àmbit 4. Aquesta porta
de 0’80m de llum i possiblement entorn al 1’80m d’alçada, presenta restes d’un revestiment de
morter de calç (UE 190), i també de dues perforacions que podrien ser part del sistema de
tancament de la porta, la UE 305 resulta visible des de l’àmbit 4, i presenta un recorregut en
forma de colze, mentre que la UE 192, es tracta d’un encaix cilíndric practicat al brancal nord de
la porta, on podria haver-se introduït la barra que travaria la porta. Es desconeix si eren peces
metàl·liques o de fusta, degut a que tan sols s’ha conservat aquests negatius.
Pel que fa a la resta de l’àmbit, només es pot destacar l’existència de dues pavimentacions
superposades, obrades ambdues amb opus signinum. La primera (UE 281) hauria funcionat a
peu pla amb la porta exterior i la porta de l’àmbit 3, mentre que la segona es tracta d’un lleuger
augment de cota (i potser de la destrucció parcial de la pavimentació anterior a la zona propera
a l’àmbit 5), per poder obtenir una pendent vers el centre del MR31, on s’hi obrà la canal UE 280,
que desguassa a l’àmbit 5 (UA5). Així mateix, en aquest segon paviment (UE 215), es realitzà una
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plataforma de planta circular (xxxm de diàmetre), que sembla haver servit per assentar una
premsa, el contrapès de la qual es trobaria dins el forat practicat al centre de l’àmbit 7.
Cal destacar que, amb la realització de la nova pavimentació, es mantingué la porta de fusta que
comunicava amb l’àmbit 3, tal i com indica l’encaix UE 308, segurament d’un llistó de fusta que
actuaria de topall de la porta i de límit del paviment UE 215, quedant visible a la zona de pas de
la porta l’anterior paviment UE 281.
Finalment, només resta esmentar que a l’interior d’aquest àmbit no s’ha pogut observar les
traces de la banqueta de fonamentació ni de la primera tongada constructiva, essent
observables els murs directament a partir de gairebé la segona tongada constructiva, sense
presentar cap altre característica destacable en els seus alçats, amb l’excepció de la bona
conservació de la porta que comunica amb l’àmbit 3, que no sembla haver estat afectada pels
espolis com les de la resta de l’edifici.

Àmbit 5
Aquest petit espai de planta pentagonal només compta amb el punt d’accés ja descrit, a través
del MR31, mantenint sempre la seva cota de circulació interior pràcticament a la mateixa que la
resta de l’edifici, fet que produeix que, des de l’àmbit 4, més aixecat que la resta, sembli que es
trobi excavat al subsòl.
Degut a que tot l’interior de l’espai va ésser bastit, com l’àmbit 24, amb una idea funcional, l’hem
tractat com una Unitat d’Activitat (UA), que ha rebut dues numeracions (UA3 i UA5), degut a les
seves dues fases d’utilització.
UA3: Piscina del frigidarium
En un primer moment, es va realitzar la construcció d’un banc corregut (UE 313) d’uns 25cm de
fons i mig metre d’alçada, adossat a la cara interior de la primera tongada constructiva dels
MR3 (2’10m de longitud) i 4 (1’06m de longitud), tot formant angle amb els MR29 i 31.
Així mateix, es va bastir una altre estructura adossada a la cara interior del MR31, actualment
tant sols visible en el seu punt de contacte amb el MR30, on presenta uns 20cm de fons i una
alçada de 40cm, restant entre la seva part superior i el pas del brancal de la porta UE 214, uns
altres 40cm, fet que fa pensar en una mena d’esglaó d’accés que també hauria pogut servir com
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a banc adossat. A la resta de les parets (MR29 i 30) no sembla haver-s’hi afegit cap estructura
d’aquest tipus.
Finalment, tot aquest conjunt d’estructures, així com molt possiblement el terra de l’àmbit, es va
revestir amb un enlluït d’opus signinum de gra molt fi (UE 294), constituint així un dipòsit
impermeable amb bancs per seure, que per la seva relació amb la resta d’elements de l’espai
hexagonal, es pot considerar com a piscina del frigidarium.
Resulta molt possible que el paviment original ja presentés una cubeta de decantació central,
que posterior fos modificada o aprofitada.
UA5: Lacus
Posteriorment, les dues estructures adossades (UE 313 i 314), semblen haver estat repicades
verticalment (UE 277), per augmentar la capacitat interna de l’àmbit, així com es realitzà una
perforació a la part central del MR31 (UE 211), per fer passar una canalització obrada amb dos
ímbrex afrontats, amb pendent cap a l’àmbit 5, iniciant-se arran del paviment UE 215 de l’àmbit
4. Sobre la sortida d’aquesta canonada, es realitzà un encaix quadrangular també en el
parament del MR31 i posteriorment es realitzà el revestiment de la part baixa de l’àmbit (fins a
uns 70cm d’alçada), amb morter de calç (UE 107), al qual s’adossa el nou paviment d’opus
signinum (UE 275), que presenta una cubeta de decantació a la part central de 0’80m de
diàmetre i una fondària de 10cm, constituint un lacus que captaria el resultat del premsat
realitzat a l’àmbit 4.
En relació amb aquesta reforma, trobaríem l’obertura (UE106) d’una porta que comunicaria
amb l’àmbit 8, amb una llum de 0’84m), però a l’alçada de la meitat de la primera tongada
constructiva, i també els dos encaixos d’entre 10 i 16cm de fondària (UE 276 i 278,
respectivament) i 0’48m d’ample, realitzats afectant els dos extrems del marxapeu de la porta
UE 214 (MR31), possiblement per assentar alguna passera de fusta que permetés accedir a la
nova porta, passant per sobre del lacus.

Àmbits 1, 2 i 3
Aquests àmbits van ser bastits dins el mateix esquema que la resta de l’edifici, però degut a la
funcionalitat prevista en el projecte, el seu interior fou rebaixat, deixant parcialment a l’aire lliure
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la banqueta prèviament bastida a l’encofrat perdut dins la rasa UE 24, per tal de poder executar
la construcció del sistema de calefacció radiant dels tres espais (hipocaustum).
Així, un cop bastides les banquetes de construcció dels MR25, 26, 30, 32, 34, 35 i 40, es va
realitzar el rebaix de l’espai interior dels tres àmbits (UE 181), amb una fondària d’entorn als
80cm, cota a la que es va executar la construcció d’un paviment d’opus signinum (UE 193), que
s’adossa a tots les banquetes dels murs.
Cal destacar que les banquetes dels MR34, 35 que compartimenten l’espai en tres àmbits, i la
del MR40 en l’espai de l’àmbit 2, es van executar d’una forma complexa, obrant obertures en els
seus trams centrals, que posteriorment (possiblement quan ja s’ha fet el rebaix del terra), es
rematen amb arcs de mig punt.
Així, el MR35 compta amb tres obertures, rematades amb tres arcs de mig punt (UE 219, 231 i
235), bastits, amb maons massissos de 20cm de costat (bessals), disposats a sardinell sobre
cimbra i lligats amb el mateix tipus de morter de calç que la resta de la construcció, amb una
alçada de 0’90m i una llum també a l’entorn dels 0’50m (el pas més proper al MR40 assoleix els
0’60m). Aquests arcs s’assenten a la banqueta de fonamentació, que en el tram central forma
dos pilars (UE 230 i 234), obrats amb els mateixos materials que la resta de la banqueta, que en
comptes de deixar un pas transversal al mur, les parets interiors giren, encarant-se quasi en
diagonal, deixant tres obertures d’angle oblic, enfocades cap a l’obertura del MR40. Cal
mencionar que no es van poder documentar per la seva part interior adequadament, degut a
que es trobaven reblerts amb maons bessals provinents del desmuntatge de les pilae de
l’hipocaustum.
El MR34 presenta només dues obertures, rematades també amb arc de mig punt d’idèntiques
característiques constructives, i una alçada també de 0’90m i una llum de 0’50m, però
presentant dos espais de pas rectilinis, obrats amb el pilar UE 233 com a mitger.
Com hem dit, la darrera obertura d’aquesta planta semisoterrània, la trobem a la banqueta del
MR40, al centre del tram que tanca l’àmbit 2. Es troba obrada exactament amb la mateixa
tècnica i característiques que les anteriors, però presenta una alçada major (1’13m), mantenint
la llum de 0’50m, i comunicant no directament amb l’exterior, sinó amb l’espai annex per
aquella banda, l’àmbit 23.
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A la cota superior d’aquests arcs, coincidint amb la part superior de la primera tongada
constructiva dels murs, s’hauria bastit un paviment, possiblement d’opus signinum, en els
àmbits 2 i 3, totalment desaparegut per les reutilitzacions posteriors dels espais, però que
s’hauria sostingut sobre les pilae fetes amb el mateix tipus de maons bessals, documentats
durant les tasques d’excavació (20 conservades d’unes 24 o 25 a l’àmbit 2 i 24 a l’àmbit 3) i
desmuntades per evitar que les tasques de cobriment del soterrani actual les poguessin
malmetre, quedant pendent el seu remuntat.
Aquesta estructura de suport encara resta visible a l’àmbit 1, on es va dur a terme la mateixa
construcció de suport, amb 10 pilae, però de menor alçada, donat que el paviment de la planta
baixa d’aquest àmbit, tal i com descriurem amb la UA1, es trobaria a una cota menor que la dels
altres dos.
Pel que respecta a la resta de l’aixecament de les parets d’aquests àmbits, només es pot
destacar l’existència de les portes que comuniquen els àmbits entre sí, obrades en els murs que
els compartimenten (MR 34 i 35), els quals semblen haver-se anat aixecant adossant-se als
MR30 i 40, possiblement degut a que ja quedaven prou lligats estructuralment parlant a nivell de
banquetes. Cal destacar però, que mentre al MR 35 s’hi observa la utilització de forats obrats,
possiblement reutilitzats per muntar les bastides per treballar en l’aixecament de les parts més
elevades dels àmbits, el MR34 només compta amb forats d’agulla, parcialment reblerts, tot i
que el seu elevat grau de destrucció fa difícil constatar si en una cota més elevada aquest
canviaria.
Malgrat el mal estat de conservació dels punts de comunicació entre els àmbits 2-3 i 1-2, deguts
als espolis/enderrocs posteriors (UE 212 i 222), es pot constatar la presència d’un pas obrat en
el MR35 (UE 237), que actualment conserva una llum de 1m, però que podria haver assolit els
1’60m. Es desconeix si hauria tingut sistema de tancament o no, donat que no queden prou
vestigis de la porta, el pas de la qual es troba sobre els arcs inferiors, a la cota de circulació del
desaparegut paviment sostingut per les pilae, a la mateixa cota que la porta que comunica
l’àmbit 3 amb el 4, ja descrita anteriorment.
I encara és menys el que es pot dir del pas de l’àmbit 2 a l’1, a part de saber de la seva existència
per l’esglaó conservat a l’àmbit 1, ja que l’espai de comunicació obrat al MR34 es troba
totalment arrasat.
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A part d’aquestes portes de la primera construcció, es documenta una darrera obertura
(UE229), a partir del coronament de la segona tongada constructiva del MR40, que podria haver
estat una porta que donaria accés a l’àmbit 3 des de l’exterior, un cop el paviment de la planta
baixa ja s’havia espoliat i s’havia reblert totalment l’hipocaust, amb una llum de 1’06m, de la
qual no sabem si va presentar cap tipus d’acabat o sistema de tancament.
També a l’àmbit 3, constatem les restes de la perforació del MR30 cap a l’àmbit 6, resultat de la
col·locació i posterior espoli d’una canonada que possiblement recollia les aigües pluvials per
dipositar-les a la UA2. Caldria revisar l’estratigrafia excavada per revisar en quin moment es
produiria la seva extracció.
Segons la documentació de les campanyes d’excavació, a l’àmbit 2 s’hauria bastit una possible
llar de foc, sobre el reblert que colgava totalment l’hipocaust un cop s’havia extret la
pavimentació de la planta baixa, adossant-se al MR34. Així mateix, a l’àmbit 3 haurien existit tres
estructures de planta en forma d’arc, adossades a tots els angles, que són interpretades pels
seus excavadors com a falques de suports verticals, tanmateix, es desconeix quina possible
estructura hauria necessitat aquest suport, potser un altell afegit, però per poder-ho corroborar
caldria efectuar una revisió de la documentació estratigràfica, donat que totes aquestes
estructures van ser desmuntades durant el propi procés d’excavació.
Finalment, un cop l’edifici ja es troba parcialment abandonat, colgat i espoliat, en aquests
àmbits també s’hi identificaren enterraments, 2 a l’àmbit 2 i un tercer a l’àmbit 3.

Àmbit 1: UA1 i UA4
Com ja hem dit, aquest espai presenta dos nivells, com els àmbits 2 i 3, però a diferencia d’ells,
els conserva i fins i tot presenta reformes estructurals, havent funcionat sempre com a banyera
de la sala calenta de la zona dels banys, és a dir, l’alveus del caldarium, que com a tal, ha rebut
una denominació pròpia com a Unitat d’Activitat, per a cadascuna de les seves fases.
UA1. Alveus del caldarium inicial
Com ja hem dit, es conserven 10 pilae de maons bessals, que s’assenten sobre el paviment UE
193 de l’hipocaust. Es troben distribuïts de tal forma que presenten entre ells un pas d’entre 20
a 35cm, aproximadament alineats en quadrícula, en tres fileres, essent les laterals més curtes
(4-4-2), donada la planta quasi triangular de l’àmbit. A més a més, les pilae que toquen als murs
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exteriors o bé estan parcialment girades per quedar en paral·lel a ells (UE 299 i 306), o bé són
parcialment retallades per encaixar a l’espai de l’angle (UE 307 i 317).
Sobre aquestes 10 pilae es documenten diversos maons de grans dimensions (sesquipedals),
parcialment adaptats, que conformen la suspensura (UE 269), sobre la qual s’assenta el
paviment d’opus signinum UE 265 i tres murets (UE 267-268-271), situats als tres angles de
l’àmbit, creant espais triangulars independents, així, el mur UE 267 s’adossa als MR26 i 34, el
UE 268 als MR34 i 40 i el UE 271 als MR 25 i 26.
El paviment d’opus signinum UE 265, com a molt, només arribaria fins a aquests tres murets,
quedant els espais triangulars dels tres vèrtex comunicats amb l’hipocaust directament. A més
a més, cal esmentar que a la cara interior dels tres murets, la que dona a aquests calaixos
d’obra triangulars, s’ha pogut documentar les restes d’un aplacat de tègula plana lligada amb
morter de calç al propi muret. Aquestes tegulae (UE 286), anirien disposades de costat, una
sobre l’altre, resultant possible que també existís quelcom similar a l’àmbit 2 i possiblement al
3, quedant eliminades amb les reformes posteriors.
L’espai interior de l’àmbit, per sobre del paviment UE 265, amb la construcció dels tres murets,
presentaria doncs una planta hexagonal, lleugerament irregular, quedant el lateral més ample
adossat al MR34, el punt d’accés des de l’àmbit 2, espai en el qual s’adossa un banc corregut
(UE 264) de 25cm de fons i 44cm d’alçada que, igual que les parets de l’hexàgon es va revestir
amb un enlluït d’opus signinum de gra fi, segurament formant mitja canya en el punt de
contacte amb el paviment, per aïllar-lo totalment, i que es podria igualar al revestiment
identificat al parament del MR26 (UE270).
Finalment, just a la base del muret UE 271, i arran del paviment UE 265, hi ha una perforació en
diagonal vers l’exterior, que travessa el mur de façana MR25, amb uns 18cm de diàmetre
original, en el qual s’hi hauria ubicat una canonada de desguàs, possiblement de plom, que
posteriorment fou extreta mitjançant el repicat d’ambdues cares dels paraments (UE 202).
Així doncs, en un primer moment constructiu, ens trobaríem amb una banyera de planta
hexagonal amb un accés format per un esglaó que servia de banc, quedant totes les parets
revestides fins el sostre, les quals serien calefactades a través de tres calaixos d’obra aplacats
per l’interior, a banda de la calor irradiada pel terra.
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UA1. Reforma de l’alveus del caldarium
En un moment posterior, que s’ha d’ubicar entre la construcció de l’edifici i la inutilització del
sistema de l’hipocaust, la banyera UA1 es veu transformada, segurament per reduir la seva
capacitat i facilitar la conservació del calor amb menys potència calorífica.
Així, es basteix una nova paret (UE 319), que arrodoneix l’antic hexàgon, amb un gruix variable,
essent pràcticament mil·limètric a tocar del muret UE 271, i assolint els 30cm en els punts més
amples. Aquesta paret es conserva fins a l’alçada de la porta d’accés (60cm), tot i que hauria
estat mig metre més alta (assolint els 1’10-1’20m, tal i com indica la marca del trencat del
revestiment que la cobria (UE 167) i que es posa per sobre de l’antic revestiment UE 270 a partir
del final de la nova paret UE 319 i que també forma mitja canya sobre el paviment original (UE
265) i segella els punts en què la nova paret cobreix el banc UE 264 i el seu revestiment anterior.
Gràcies a aquestes marques del trencat, segurament per l’enderroc (UE 222) d’aquesta àrea,
sabem que els calaixos d’obra triangulars encara estaven dempeus, però el conformat pel
muret UE271 i els MR 25 i 26, fou anul·lat en aquest moment, quedant tapiat pel seu interior (UE
318).
A més a més, en aquest moment també podem saber que funcionaven (si és que no hi eren ja a
la fase anterior), tres encaixos a la cara del MR26, en els quals sembla haver estat clavada
alguna estructura, possiblement de fusta, posteriorment perduda, però que el revestiment UE
167 no tapia, sinó que deixa la marca d’haver-se adossat als elements que hi anaven clavats.
Presenten una disposició de triangle equilàter, amb un vèrtex mirant al sostre. Els dos encaixos
inferiors (UE 321 i 322) són practicats al mur amb una inclinació vers el costat nord, i tenen una
secció quadrangular, amb una fondària de 6cm com a mínim i uns 4cm de costat, mentre que el
superior resulta perpendicular i de secció circular, amb 3cm de diàmetre i dos de fons. Es
desconeix la seva funcionalitat, més enllà de poder estar relacionat amb un suport per una
possible estructura que servís per omplir la banyera, o bé una galleda per vessar sobre l’usuari
o algun altre element utilitzable durant el bany.
Amb aquestes transformacions, s’obté una banyera de planta en forma de ferradura, amb una
menor capacitat, i s’anul·la un dels calaixos de calefacció parietal, fet que permetria concentrar
la potència calorífica en una menor quantitat de líquid i evitar la seva dispersió per les parets
més fredes (l’angle que dóna a l’exterior de l’octògon, quedant els altres dos a l’interior dels
espais construïts).
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Finalment, en el moment de destrucció de l’hipocaust, en aquest àmbit també es va realitzar
una perforació (UE 266), que trencà la part central del paviment UE 265, deixant visible el
sistema de suspensura i pilae inferiors, que van restar intactes. També seria en aquest moment,
previ al reblert de tota l’estructura, quan es duria a terme l’extracció de la canonada de desguàs.

Àmbit 23
Aquest espai, tècnicament no formaria part d’aquest espai hexagonal, però degut que és amb
l’únic espai de l’edifici que s’hi relaciona, hem decidit incloure’l, sobretot perquè té un paper clau
en el seu funcionament.
Es tracta d’un àmbit de planta quasi quadrangular, que s’adossa a la cara exterior del MR40 i
parcialment del MR25, en el punt en el que s’imbrica amb l’anterior. Presenta un accés per la
seva paret nord-oest (MR33), que s’ha denominat UE 259, de 1’36m de llum, i que hauria estat
rematada amb un arc de mig punt, el qual encara és visible a l’enderroc UE 260, documentat
durant les campanyes d’excavació com a possible tapiat de la porta, i deixat sense excavar igual
que la zona exterior de l’àmbit. Aquest arc també seria bastit a sardinell, però emprant una
barreja de maons i lloses de pedra més o menys regulars, sense treballar.
Estructuralment, les tres parets que conformen l’àmbit es van construir amb el mateix sistema
de tongades que la resta de l’edifici. Així, es practicà una rasa de fonamentació contínua (UE
324), menys en el punt d’accés, on s’assentaren les banquetes de fonamentació, adossant-se en
els casos dels murs laterals a l’octògon exterior. La resta dels alçats de les parets es va
realitzar amb encofrat, quedant les marques dels taulons que conformaven el calaix de
l’encofrat marcats a la cara exterior del MR36.
Un cop aixecades, es dugué a terme un rebaix (UE 255) del substrat geològic (UE 309) a les dues
terceres parts de l’àmbit, menys a la zona més propera a l’edifici octogonal, tot continuant el
rebaix en aquest punt en forma de rasa, enllaçant amb el rebaix UE 181 de l’interior de l’àmbit 2,
i l’espai interior de l’arc UE 249 permetent el pas així a la planta de l’hipocaust.
A banda i banda d’aquest corredor es van adossar dos murets (UE 262 i 263), que segurament
van estar units per la part superior amb una volta de mig punt, conformant el forn on es
calefactaria l’aire que circularia sota l’hipocaust i passaria pels calaixos de calefacció parietal,
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com a mínim existents a l’àmbit 1. Encara era visible en el moment de la present intervenció, al
terra existent entre els dos murets i també en ells, tot i que lleugerament, l’acció del foc, que
havia rubefactat l’argila natural, demostrant que aquesta estructura havia funcionat durant un
temps.
Donat que l’àmbit 23 es troba parcialment soterrat, és de suposar que a la banda exterior hi
hauria excavada una rampa que permetés l’accés a través de la porta UE 259, malauradament,
segons la memòria de les intervencions realitzades, aquest espai no va ser objecte
d’intervencions, quedant encara pendent d’excavar, si és que no va quedar malmès durant les
obres de construcció.
Així mateix, per poder documentar les estructures d’aquest àmbit, es va haver d’extreure el
quasi mig metre de terra abocat segurament per protegir els murets del forn de l’acció de
l’aigua de pluja quan encara estava a l’aire lliure, un cop ja s’havia excavat. En la present
intervenció es va extreure aquesta terra aportada, però es va deixar una part (la que ja només
tocava al tall deixat pel rebaix UE 255) donat que ja no afectava a la documentació i no era
l’objectiu de la campanya, essent desconeguda la seva presència per l’equip tècnic del museu.
Segons la documentació estratigràfica i les relacions estructurals observades, aquest àmbit fou
arrasat horitzontalment (UE 326) i reblert, igual que l’hipocaust. Posteriorment, tant en aquest
espai com a l’exterior, es van anar practicant diversos negatius i en el moment final, una
inhumació adossada al MR40. Tanmateix, per poder situar aquestes fases amb major claredat,
caldria fer una revisió de la documentació estratigràfica.
Aula nord
Ocupa el denominat àmbit 8, i en origen s’hi accedia per una de les portes grans de l’octògon
central (MR21). A part de restes de morter de calç sobre el substrat geològic (UE 309), no
sembla conservar cap altre element de la primera fase constructiva.
Als quatre murs que la delimiten (MR2, MR3, MR20 i MR 29), que es conserven fins a la quarta
tongada constructiva, hi apareixen forats constructius obrats a la base de la tercera i quarta
tongades constructives, que haurien servit tant per bastir els encofrats, com per sostenir les
bastides, essent totalment absents els negatius d’agulla d’encofrat. Aquesta gran quantitat de
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forats que podrien haver ajudat a sostenir bastides, podria estar indicant la seva planificació de
cara a ajudar a les tasques de construcció de la coberta de l’aula.
A banda d’això, tan sols destaca el fet que, quan encara el morter del parament era fresc, a la
primera tongada constructiva, es van rejuntar les pedres, per donar un acabat més llis, de cara
a preparar la superfície per la realització del seu revestiment, del qual no en tenim cap indici.
Cal destacar que una gran part del parament del MR3 s’ha desprès, quedant actualment encara
tapat amb la terra que va colgar l’edifici, que s’ha deixat sense extreure, igual que a la porta
d’accés, per garantir la seva integritat fins que es duguin a terme les tasques de consolidació
global de l’edifici.
Posteriorment a la porta d’accés és parcialment tapiada (UE 120 i 121), amb un esglaó,
segurament en relació amb un augment de la cota de circulació de l’interior de l’àmbit, que es
podria relacionar amb la realització d’una perforació a partir de la meitat de la primera tongada
constructiva del MR 29, que permetria accedir a la UA 5 de l’àmbit 5 des de la seva part superior.
Versemblantment seria en aquest moment quan s’hi haurien instal·lat a l’àmbit 8 vora una
trentena de dolia en fossa, disposades en quatre filades.
S’ha de mencionar que durant les tasques de documentació aquest àmbit presentava una gran
acumulació de pedres de grans dimensions al seu interior, procedents de l’excavació de la resta
de l’edifici (i del desmunt de les estructures de passera existents a l’àmbit 15, tal i com es pot
deduir de l’anàlisi de les fotografies existents), tapant parcialment la primera tongada
constructiva del MR3, sobretot. Aquestes pedres, tot i la voluntat del servei tècnic de
l’ajuntament per a que fossin retirades, no es va aconseguir fer-ho durant la campanya, no
tenint altre remei que fer les tasques de neteja i documentació tal i com es trobava.
Espai hexagonal nord-est
Com els anteriors espais hexagonals, aquest presenta una compartimentació interna que fa que
a nivell funcional es subdivideixi en dues parts, una comunicada amb l’octògon interior (àmbit
16, 17 i 24) i l’altre amb l’aula est (àmbits 18 i 19).
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Àmbit 17
A la primera part s’accedeix des de l’octògon central per una de les portes lateralitzades, en
aquest cas la UE 37, obrada al MR9, amb 1’10m de llum, que dóna pas a l’àmbit 17, en el qual no
hi ha gairebé res a destacar a nivell estructural, mentre que a nivell estratigràfic semblen intuirse dues fases ocupacionals, una relacionada amb la presència de dues possibles forges, i una
altra relacionada amb una possible fossa per encaixar una dolia.
D’aquest àmbit es passa a l’àmbit 16 a través de la porta d’un sol brancal obrada al MR5, amb
1’20m de llum, la qual quedava afrontada amb la porta UE 19 obrada a la façana exterior MR6,
que amb una llum de 0’80m constitueix el segon accés conegut a l’edifici de la fase original.

Àmbit 24-UA6
En un primer moment en aquest espai posterior s’aixecava un mur (MR4), que queda lligat a
nivell de banqueta de fonamentació amb els MR 2 i 3, conformant amb ells un àmbit de planta
triangular, que hem denominat àmbit 24, però en cap cas l’hauríem de considerar com un error
d’orientació del MR2, tal i com figura a la memòria de les campanyes d’excavació, ja que no té
res a veure aquesta orientació, al contrari, repeteix l’esquema de l’espai hexagonal nord-oest i
es troba lligat amb les altres construccions de l’edifici que serien les candidates a haver estat
“reorientades”.
La banqueta d’aquest mur, no obstant, no assoliria les dimensions de la resta de construccions
coetànies, segurament perquè no tenia cap funció estructural. Tot i conservar-se molt
parcialment, per haver estat arrasat i espoliat poc temps després de la seva construcció (UE 23),
i afectat per altres negatius en les fases posteriors, es pot constatar la presència de les restes
d’una cubeta (UE 315), d’entorn als 0’80m de diàmetre, excavada a la zona central de l’àmbit 24
al substrat geològic UE 309.
Per aquesta similitud en planta amb la piscina de l’àmbit 5 (UA3), es podria haver tractat d’un
espai ocupat per un dipòsit amb un sistema de decantació, possiblement per recollir les aigües
pluvials de la teulada, que fou arrasat i espoliat (UE 23). En aquest sentit aquest possible dipòsit
l’hem denominat UA6.
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Àmbit 16
Es tracta de la resta de l’espai posterior, al qual donarien les portes obrades a l’àmbit 17 i al
mur exterior que ja s’han mencionat, ambdues originalment a tocar del límit conformat pel
MR4, que hauria donat a aquest espai una planta rectangular.
A nivell estructural segueix la pauta habitual de la resta de l’edifici, tanmateix, cal destacar la
presència del forat obrat UE 30, a uns 2m d’alçada respecte el nivell de circulació, construït al
mur de façana MR6, a tocar del punt de contacte del MR8. Aquest forat de secció quadrangular
d’uns 17-18cm de costat, es troba situat a la part superior de la tercera tongada constructiva,
motiu pel qual no tindria cap funcionalitat com a agulla d’encofrat, i el fet de trobar-lo aïllat (tot i
no conèixer la continuació del mur fora del soterrani actual) podrien estar indicant que es tracti
d’una obertura de ventilació i/o il·luminació d’aquest espai, quedant situat just al punt més fosc
de l’àmbit.
És en aquest espai on es documenten dos negatius reblerts amb materials del segle IdC, els
quals es troben seccionats per la construcció de la trinxera de fonamentació UE 24 de l’edifici
octogonal, concretament el mur de façana MR6.
Posteriorment, es realitza una rasa, perpendicular al MR6 (UE 28), que arriba des d’aquest fins a
un metre de distància del MR5, a l’interior de la qual s’aixeca el MR7, bastit amb la tècnica de la
maçoneria, amb pedres de mides irregulars, lligades amb terra, conformant així una
compartimentació interna de l’àmbit 16, amb una zona de pas entre les dues.
Segons la documentació recollida a la memòria de les campanyes d’excavació, sembla haver
existit una pavimentació que es relacionaria amb el MR7 i que semblaria passar per sobre de la
destrucció del MR4, per aquest motiu, proposem que la construcció de l’un i l’arrasament de
l’altre es trobin relacionats, tanmateix aquest fet s’hauria de comprovar amb l’anàlisi de la
documentació estratigràfica existent.
En un moment poc posterior, tanmateix, el MR7 és enderrocat, reunificant de nou l’àmbit 16,
que ara ja sí inclouria segur l’espai de l’antic àmbit 24.
A nivell estratigràfic, en aquest àmbit es detecta l’existència de com a mínim tres moments
funcionals, un relacionat amb la realització de fosses, possiblement per encaixar dolies, un altre
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amb negatius relacionats amb activitats metal·lúrgiques i un darrer, ja en la fase d’abandó amb
la realització d’una inhumació. Tanmateix, per tal de poder establir les funcions de l’espai amb
les seves diverses reformes, caldria realitzar una revisió de la documentació estratigràfica
recollida.

Àmbits 18 i 19
Aquesta altre meitat de l’espai hexagonal és parcialment coneguda, ja que una bona part resta
fora de l’àrea excavada, desconeixent-se el grau d’afectació que haguessin pogut produir a
l’edifici les obres realitzades en aquesta àrea.
El punt d’accés a aquesta meitat, tal i com ja hem esmentat, es realitzava des del lateral de
l’aula est (MR 10), per la porta UE 52 amb una llum de 0’82m, a l’àmbit 19, del qual pràcticament
no es pot esmentar cap altre característica constructiva, més enllà que la de presentar una altre
porta (UE 45), obrada al MR43, d’un sol brancal, amb una llum de 1’10m, que dóna accés a
l’àmbit 18, el qual pràcticament queda del tot fora de l’àrea excavada.
Estructuralment, només destaca la construcció d’un paviment d’opus signinum (UE 60) que es
continua a l’àmbit 20, quedant limitat a la porta UE 45 per l’estructura UE 48, que podria ser les
restes d’un marxapeu o esglaó bastit per rematar el paviment i salvar la diferència de cota amb
l’àmbit 18.
Segons la documentació recollida per l’equip d’excavació, a la pavimentació de l’àmbit 19 es va
identificar una peça de ferro clavada, de funció desconeguda, podent-se tractar d’un suport
d’algun element funcional de l’àmbit.
Aula est
Es tracta de l’espai que hem denominat àmbit 20, del qual pràcticament només en coneixem la
meitat del seu traçat estimat, quedant la resta fora de l’àrea intervinguda i fortament afectat per
les obres de construcció de l’actual soterrani.
Com ja hem esmentat, aquest àmbit presenta el seu accés principal des de l’octògon central, al
MR11, amb una porta de 2’20m de llum (UE 62) , comunicant-se al seu torn amb l’àmbit 19 a
través de la porta UE 54, obrada al MR 10 i una llum original de 0’51m.
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A nivell constructiu, destaca el fet que la tercera tongada constructiva, aixecada amb la tècnica
de l’encofrat, dels murs laterals (MR10 i 12), presenta negatius resultants de l’extracció de les
agulles de l’encofrat, mentre que les tongades superiors ja presenten forats obrats per la
mateixa funció i possiblement reaprofitats per assentar les bastides per continuar la construcció
dels paraments i de la coberta de l’aula. Tanmateix, en el MR 12 es detecta la presència de
forats constructius obrats a la part superior de la tercera tongada constructiva, els quals no
podrien haver estat emprats de cap manera per sostenir les agulles dels encofrats de la paret,
deixant de banda que, tant la tongada en la que estan bastits, com la següent, ja compta amb la
seva pròpia filada de forats d’agulla. Per aquest motiu s’ha de considerar aquest rengle de
forats obrats (UE 71, 72 i 73), com a suports de les bastides de la paret i possiblement de la
coberta, que haurien estat necessaris a aquesta alçada, i no podien esser reemplaçats amb els
forats obrats per realitzar els encofrats.
Sembla que ja en aquest primer moment l’espai s’hauria arrebossat amb morter de calç de gra
fi, pintat de vermell, igual que a l’àmbit 9, que es conserva tan sols al MR10, tant en el parament
més proper al MR11, com al brancal de la porta UE 52 (de 0’82m de llum), sota la cota del
paviment UE 60, fet que el situa en el primer moment funcional.
Les primeres reformes d’aquest àmbit venen donades per la col·locació dels basaments UE 57 i
58, adossats als MR 10 i 12, respectivament, conformats per carreus de granit que presenten
restes de material constructiu per regularitzar o assentar millor un possible pilar de fusta a
cadascun, fet que recorda a la distribució de l’àmbit 9, on aquests pilars servien per sostenir
bigues a sobre dels quals s’hauria bastit un altell. Però a diferència de l’àmbit 9, no s’ha
observat cap forat per encaixar cap biga dins el tram d’alçat documentat, essent possible que
mai hagués estat encaixada als paraments dels MR 10 i 12, degut a la major superfície de suport
dels basaments, o bé que l’altell es situés a una major alçada, és a dir, a més de 2’60m d’alçada.
Posteriorment, es modifica tot l’espai, s’amplia la porta amb l’àmbit 19, trencant la existent (UE
54), per bastir la porta UE 55, amb una llum de 1’40m, i que possiblement hauria presentat un
marxapeu bastit amb carreus o algun element decoratiu, que posteriorment fou espoliat (UE
56), igual que la resta de la nova porta. Aquesta porta estaria construïda a l’hora que es fa la
pavimentació d’opus signinum UE 60, que s’estén a l’àmbit 19, i que s’adossa als basaments UE
57 i 59, així com a l’estructura UE 63, bastida amb la tècnica de la maçoneria, amb pedres
irregulars lligades amb morter de calç de color blanquinós, que funcionaria com a nou
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marxapeu de la porta, un cop aixecat el nivell de circulació de l’àmbit, i a l’hora com a esglaó per
accedir a l’octògon central, situat a una cota inferior.
Posteriorment, entre els dos basaments, s’assentà un tercer bloc de granit (UE 59), directament
sobre el paviment UE 60, que podria tractar-se d’un tercer basament per col·locar un reforç
central de la biga que sostindria el possible altell. En aquest mateix sentit podria estar actuant el
negatiu practicat al costat, un possible forat de pal, però caldria realitzar la revisió de la
documentació estratigràfica per tal de poder realitzar una millor aproximació a l’ordre
constructiu d’aquests elements.
Com a curiositat, cal esmentar el fet que a la pavimentació es van detectar tres solcs, als quals
s’ha volgut donar una explicació funcional. Després de fer una lectura dels treballs de control i
excavació realitzats en aquest àmbit, i revisar les fotografies existents del procés, tot sembla
indicar que aquestes rascades irregulars del paviment podrien fàcilment haver estat realitzades
per les urpes de la pala de la màquina giratòria que va fer el rebaix de l’estratigrafia que colgava
l’edifici, fins arribar al nivell del paviment UE 60. El seu traçat i fondària irregulars, vindrien
donats per una posició lateral i parcialment inclinada de la màquina, que s’hauria situat a uns
tres metres per sobre, possiblement a la zona del carrer, fet que hauria possibilitat la realització
de tres rascades superficials i l’afectació parcial de l’estructura de la porta UE 62 i l’estructura
UE 63, quedant reblerts aquests espais per l’estratigrafia remenada i compactada per la pròpia
pala de la màquina.
Espai hexagonal sud-est
Aquest darrer espai hexagonal es coneix molt parcialment, havent-s’hi pogut identificar tan sols
l’existència de dues estances, els àmbits 21 i 22, separats per un tram de l’octògon intermig
(MR14).
A diferència de la resta d’espais hexagonals, no sembla haver presentat altres
compartimentacions, com a mínim en l’àrea excavada, ja que en restaria quasi la meitat de la
superfície fora dels límits del soterrani actual. Tanmateix, l’accés a aquest espai es realitza a
través d’una de les portes petites de l’octògon central, la única que es troba centrada respecte a
la seva paret (MR1), fet que indica que en cap moment hi va haver un mur que hagués pogut
subdividir l’àmbit 21, essent possible l’existència d’alguna altra compartimentació als angles de
l’àmbit 22, fora de l’espai excavat.
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Poc es pot dir d’aquest espai, donat que el MR14 que els separa fou enderrocat fins a la cota de
la banqueta, arrasant-se també tota la superfície de l’espai hexagonal (UE 67), la qual quedaria
rebaixada uns 15-20cm, deixant al descobert parcialment les banquetes dels MR1, 12, 13 i 15, i
afectant a la part superior de la del propi MR14.
Cal destacar que el MR14, s’hauria adossat al MR12 en tot el seu alçat conservat, excepte al
nivell de banqueta, on són solidaris. Així mateix, els fragments d’aquest mur,

podrien

correspondre’s amb els que van ser arrossegats fins l’àmbit 15 per conformar els MR41 i 42,
que delimiten un possible corral.
A nivell estratigràfic semblen detectar-se diverses fases, però s’hauria de realitzar una anàlisi
més en profunditat per intentar establir quantes i a quins moments es podrien atribuir els
diferents elements negatius detectats. Així mateix, a l’àmbit 22 es conserva part d’una llar de foc
construïda amb fragments de tegula plana, assentats directament sobre el rebaix UE 67 del
substrat geològic, que podria estar en relació amb alguns dels forats i elements detectats al
mateix àmbit, entre els quals destacaria un forat que conservava una tenalla al seu interior.
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Caracterització cronològica
Fins la present intervenció no restava clara l’atribució cronològica de la primera fase
constructiva de l’edifici, però la lectura dels paraments, que ha obligat a fer una relectura de la
informació estratigràfica recollida a les campanyes d’excavació, així com la comparativa amb
altres edificacions i els seus sistemes constructius i, sobretot, la realització d’una analítica dels
morters que lliguen les estructures de l’edificació original, han permès obtenir una datació de
construcció inicial, així com resoldre alguns interrogants sobre les fases d’ocupació del
jaciment.
A continuació detallem de forma resumida tots els aspectes que s’han tingut en compte a l’hora
d’establir la cronologia fundacional de l’edifici, realitzant un encreuament de totes les dades per
tal d’establir el període cronològic amb major fiabilitat.
Context històric
Com ja s’ha esmentat, l’edifici octogonal es correspon amb el sector denominat Horta Ferrerons
de la vil·la Gran Via-Can Ferrerons, situada a 200m sota el ramal de la Via Augusta i a l’oest del
torrent de Fontsanta. D’aquesta gran vil·la d’unes 4’8 hectàrees, segons determina l’arqueòleg
R. Coll (COLL, 2004, p.271), s’han identificat construccions en set sectors, i, presentaria dues
fases ocupacionals fins el moment.
Una primera fase inicial entorn a finals del segle IaC i inicis del segle IdC, i que s’estendria al
llarg de l’alt imperi, durant la qual la pars urbana de la vil·la s’ubicaria a l’entorn de la Gran Via
de Lluís Companys (sector 1) i la pars rústica es concentraria als voltants de la plaça del Doctor
Ferran (sectors 2, 5 i 7).
En el baix imperi, no obstant, l’ocupació d’alguns d’aquells sectors esdevé residual,
concentrant-se ara a la banda nord, és a dir al carrer Mn. Jacint Verdaguer (sector 4) i al sector
6, el conjunt d’Horta Ferrerons.
Així mateix, sembla detectar-se una cristianització primerenca de la zona, com denotaria, ja a
Premià de Dalt, el complex de la vil·la de Santa Anna-Can Nolla, on al segle IV-VdC es
documenta una zona de necròpolis (datable en el mateix moment que les tombes de la
necròpoli dels Jardins del Palmar) i podria trobar-s’hi l’origen de la posterior ermita de Santa
Anastasia de Primiano, documentada a partir del segle X.
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Anàlisi preliminar de les dades estratigràfiques
A nivell estratigràfic, segons la memòria de les campanyes d’excavació desenvolupades entre
els anys 2001 i 2008, semblaven identificar-se dos horitzons cronològics pel que fa a l’ocupació
romana: segle IdC i època tardoromana (segle V a VII), amb un buit ocupacional entre ambdues
fases que s’atribuïa a una afectació del subsòl en època tardoromana.
Una revisió de la documentació, comparada amb la utilització de la tècnica d’encofrat perdut en
l’execució de la banqueta de fonamentació de l’edifici, ha permès constatar que els nivells que
aportaven materials del segle IdC es corresponen amb rebliments de negatius seccionats per la
construcció de l’edifici (UE 24), acció que segurament comportà un aplanament de la zona a
construir, restant tant sols les estructures negatives més profundes de les fases anteriors a
finals del segle IV, moment a partir del qual la seriació estratigràfica ja és contínua fins al
moment d’abandonament i col·lapse.
La seva construcció suposaria l’acondicionament d’una plataforma extensa, eliminant
l’estratigrafia prèvia fins arribar al substrat geològic, el qual segurament fou també aplanat
parcialment, mentre que la construcció de la trinxera de fonamentació seccionaria les restes
dels negatius reblerts en etapes prèvies.
Així mateix, la runa generada per aquests treballs de neteja i possible demolició (fins i tot
d’altres sectors de la vil·la, edificats en la primera etapa) seria aprofitada com a rebliment
constructiu dins les pròpies parets (opus signinum, tegulae, maons, dolia, àmfores...).
Reaprofitament de materials
Dins dels murs de l’edifici de la primera fase, s’ha pogut constatar la presència de materials
amfòrics, que s’han vingut a considerar com a fragments de produccions locals, de la forma
Pascual 1, datables entre el segle IaC i IdC. Aquests materials, igual que els fragments de
paviments d’opus signinum, dolia, tegulae o maons, podrien provenir dels entorns, edificis
enrunats, abocadors,..., informant tant sols que les estructures en què estan reaprofitades es
van bastir amb posterioritat a la seva inutilització segurament a partir del segle IdC.Així mateix,
tal i com mencionàvem a l’apartat anterior, resulta probable que tot aquest material provingui
directament de les tasques de modificació de la zona de construcció.
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L’altre material recuperat que permet obtenir una datació, seria els dos fragments del mateix
mil·liari, segurament provinent del brancal de la Via Augusta que passava pel proper camí del
Mig, i que s’ha datat al segle IV dC. Tanmateix, aquests fragments es trobarien formant part
d’una remodelació interna de l’àmbit 9, i tan sols aportarien de nou la informació de que aquesta
reforma es realitzà a partir del segle IV dC, un cop ja el mil·liari ja havia perdut la seva funció
original.
Anàlisi estructural
Estructuralment l’edifici octogonal es tracta d’una sola unitat, construïda en el mateix moment
cronològic, en el decurs segurament de diversos anys, però seguint un projecte constructiu que
entrelliga l’aixecament de totes les parets com si fossin un sol element. Posteriorment presenta
afegits o destruccions, però l’edifici octogonal com a tal és un sol conjunt constructiu, amb unes
funcionalitats planificades que fan que s’adaptin específicament a elles.
Presenta una estructura que es pot definir com tres octògons concèntrics, lligats per murs
radials entre sí, tot interrompent-se l’octògon intermig en quatre espais de planta quadrangular,
oposats entre ells. Aquesta disposició genera alguns espais de planta molt poc funcional, però
esdevé clau pel sosteniment de l’edifici, actuant així com a contraforts de descàrrega, que
gràcies a estar lligats entre ells, dissipen amb major facilitat el pes de l’estructura.
Paral·lels arquitectònics
Constructivament parlant existeixen edificis romans que, des del segle IdC presenten una sala
de grans dimensions de planta poligonal o circular coberta amb cúpula, això sí, emprant
diferents tècniques constructives al llarg del temps. Malauradament molts d’ells no han
conservat l’estructura de coberta i encara menys han estat objecte d’un estudi
arqueoconstructiu en profunditat.
Tanmateix, és a partir dels segles III-IVdC quan el model de planta octogonal comença a ser
més freqüent.
A part, no cal oblidar que no és fins a mitjans del segle IVdC, i a la pròpia Península Ibèrica, quan
tenim constància d’un altre projecte constructiu que resulta molt similar al desenvolupat a Can
Ferrerons, el de la vil·la de Valdetorres del Jarama, amb una planta que inclou tres octògons
concèntrics i un seguit de murs radials, conformant espais molt similars als del present edifici,
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tot i que no sembla, segons els seus investigadors, que s’haguessin dut a terme les mateixes
solucions constructives pel que fa al seu desenvolupament vertical.
D’altra banda, resulta difícil establir una comparativa respecte a l’evolució arquitectònica i
constructiva d’aquests tipus d’edificis, degut a la manca d’estudis arqueoconstructius realitzats.
Tot i així, els paral·lels constructius semblen encaixar la construcció entre el segle IV, com a
cronologia inicial, i en el segle V com a final, ja que l’arquitectura romana es continuarà
desenvolupant amb altres tècniques (utilització massiva del maó massís, nous sistemes de
suport de les cúpules,...) només a l’Imperi Oriental, mentre que la crisi de l’Imperi Occidental
faria inviable la realització de construccions d’aquestes magnituds.
Analítiques de morters
Tal i com es detalla en el Bloc II del present document, es va realitzar una recollida de mostres
de morters procedents dels murs de l’esquelet original de l’edifici i, per més seguretat, es va
incloure l’extracció d’una mostra de morter en una zona que es sabia havia estat clausurada a la
primera meitat del segle V (segons les dades aportades per la memòria de les campanyes
d’excavació arqueològiques), l’hipocaust del balneum, que es correspon amb la banqueta de
l’octògon exterior.
Els resultats de les analítiques de morters tal i com es pot observar el Bloc II del present
document, aportarien una cronologia d’inicis del segle V dC.
Proposta cronològica
Un cop unificades totes les dades, sembla estar fora de dubte que l’edifici octogonal de Can
Ferrerons s’hauria bastit seguint un mateix projecte constructiu i s’hauria finalitzat la seva
execució, com a mínim a nivell estructural i parcialment dels interiors, en un període de temps
relativament curt.
A partir de l’anàlisi de les dades estratigràfiques recollides, de la comparativa amb altres
projectes constructius d’època romana i de les dades aportades per l’analítica de morters,
sembla clar que l’edifici seria projectat i aixecat entre finals del segle IV i inicis del segle V,
enquadrant-se així dins els canvis que s’observen a l’estructuració de l’ocupació de la vil·la de
Gran Via-Can Ferrerons.
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Hipòtesis aixecament constructiu
A partir de l’anàlisi de les dades recollides de l’edifici i la documentació existent de l’excavació
arqueològica de les restes, que ens ha permès identificar el sistema constructiu emprat, i situar
cronològicament la seva realització inicial, en aquest apartat presentem la hipòtesi que
considerem més viable de com hauria estat la part actualment perduda d’aquest edifici
octogonal del sector d’Horta Ferrerons, de la vil·la romana de Gran Via-Can Ferrerons (Premià
de Mar), incloent els sistemes de cobertes i d’il·luminació i/o ventilació.
Per tal d’evitar fer hipòtesis arquitectònicament insostenibles, s’ha comptat amb
l’assessorament de l’arquitecte Arturo de Visa Jambrina, que ha verificat la viabilitat de les
propostes realitzades, i que es poden visualitzar a l’apartat de planimetria.
La construcció de l’edifici octogonal de Can Ferrerons, segons totes les evidències recollides,
demostra l’existència d’una fase prèvia de planificació, durant la qual es va cercar, amb els
coneixements i tècniques existents fins aquell moment, la manera més òptima de realitzar una
gran obra arquitectònica, que resultés visible tant pels viatgers que transitaven pel ramal litoral
de la Via Augusta, com des del mar, com a mostra del prestigi d’un propietari del qual no en
coneixem el nom.
La idea general fou la de construir un gran edifici amb un espai central de gran amplitud, que
ocasionés admiració i respecte, no només per les seves dimensions, sinó també pel seu aspecte
intern i extern. Així, l’edifici havia de cridar l’atenció per les seves dimensions i forma exterior, i
pel seu interior havia de donar la sensació d’amplitud i gran visibilitat, interconnectant espais.
A partir de les poques evidències conservades, i de la lectura de l’edifici i el seu context, i partint
del fet que la seva construcció sembla coincident amb l’abandó parcial de la pars urbana de la
vil·la (com a mínim de la part coneguda fins els moment), resulta probable pensar que aquest
edifici àulic volia esdevenir la nova residència —palau, amb tots els serveis necessaris per a la
família, incloent espais de representació i el seu propi balneum. Tanmateix, tot sembla indicar
que, tot i que l’esquelet estructural i part dels interiors es van finalitzar i van tenir una curta fase
d’utilització, també sembla probable que no s’acabessin tots els revestiments interiors previstos
per l’edifici, incloent les pavimentacions dels espais.
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Tal i com ja s’ha desgranat en el sistema constructiu estudiat i l’anàlisi dels diferents espais,
aquesta construcció fou executada també amb gran planificació, amb pràcticament
imperceptibles desviacions, que potser, fins i tot, van ser cercades per enganyar l’ull humà,
aspecte que caldria estudiar amb major profunditat, a partir de l’anàlisi modular amb mesures
romanes, i potser una comparativa més exhaustiva amb altres edificacions similars que potser
no són totalment simètriques tampoc.
A partir de l’anàlisi estructural de l’edifici, es constata que el projecte executat havia estat
planificat amb cura, calculant com s’havien d’entrelligar els diversos murs, per tal de realitzar
una única estructura, des del fonament a la coberta, que permetés un espai de representació de
gran alçada, i a l’hora amb un esquelet estructural no gaire massís, que donés idea de
lleugeresa, però que a l’hora fos prou resistent per sostenir les estructures de coberta.
El disseny dels tres octògons entrelligats amb murs radials genera uns espais de planta molt
irregular i poc útils, però que esdevenen resultat de les necessitats estructurals de l’edifici, tal i
com veurem a continuació.
Sistemes de coberta
Degut a la complexitat de l’edifici, cada espai hauria presentat una solució constructiva diferent
quant al tancament intern de l’espai, a sobre del qual s’hauria desenvolupat la teulada, que
hauria contemplat la presència de canals de recollida i trasllat de les aigües pluvials, cap al seu
aprofitament en els dipòsits interns i/o el seu rebuig. Per aquest motiu, anirem desgranant cada
espai per separat.

Octògon central
No hi ha cap dubte sobre que aquest espai central va estar cobert, degut a la no existència de
cap sistema de drenatge ni recollida d’aigües pluvials, i la impossibilitat de que marxessin
naturalment per cap pendent, degut a la continuïtat de les banquetes constructives a tot el
perímetre de l’octògon interior, les quals a més a més són massa profundes per poder comptar
amb que es drenessin per sota seu, això sense tenir en compte la impermeabilitat del substrat
geològic argilós del terreny, que ho hauria impedit.
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Per tant, si hagués existit alguna obertura tipus oculus com succeeix a la Domus Aurea, o al
Panteó, l’espai central s’hauria convertit en un fangar. La documentació d’estructures de
combustió, suport, emmagatzematge, etc... i l’absència de reguerots o bassals, durant les
tasques d’excavació arqueològica ratifiquen doncs la inviabilitat de que aquest espai no hagués
estat cobert.
Un cop aquesta premisa resulta clara, la única forma viable de cobrir un espai de 15m de
diàmetre, a l’època, tal i com resta clar amb els paral·lels documentats, és la construcció d’una
cúpula, la qual segurament visible des de l’interior, però no des de l’exterior, on quedaria tapada
per una coberta de tegulae i ímbrex.
Quant a l’execució d’aquesta cúpula, a tenor dels exemples coneguts, segurament es tractaria
d’una estructura semicircular, que possiblement comptès amb alguna solució de descàrrega
similar a la del temple de Minerva Mèdica (segle IV), emprant el sistema d’encofrat mixt amb
cimbra i arcs de maó, material que alleugeriria el pes de l’estructura superior. Tanmateix,
aquest punt ens resulta totalment desconegut, essent també possible que es tracti d’una cúpula
bastida amb la tècnica de l’encofrat, amb cimbra, rematada per la part superior per una capa
d’opus caementicium que conformés un segon casquet, a l’estil del Mausoleu del Palau de
Dioclecià (segle III).
La realització d’una cúpula de 15m de diàmetre, que evolucionaria d’un octògon, resulta
quelcom tècnicament viable per l’època, tal i com s’ha pogut observar amb l’apartat de
paral·lels constructius, fins i tot assolint majors dimensions, essent el cas conservat més proper
el de la sala de Centcelles (Tarragona), edificat mig segle abans, amb altres solucions
constructives de descàrrega i que posteriorment es transforma en mausoleu.
A partir de les alçades que hem pogut anar establint per altres elements estructurals i els altres
espais, i considerant l’espai necessari per desenvolupar una cúpula d’aquest diàmetre, així com
poder incloure el sistema d’iluminació i/o ventilació necessaris, estimem una alçada d’entorn
als 16’68m, sobresortint de la resta de l’edifici, de forma similar a la manera en que ho fa en la
majoria d’exemples recollits, no només per un caprici visual, sinó per possibilitar l’entrada de
llum a l’interior del recinte, tal i com detallarem més endavant.
Pel que respecta al problema que genera el pes d’una estructura d’aquestes característiques, i
del que a priori semblen murs poc gruixuts, quedaria solucionat precisament pel sistema
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constructiu que s’ha pogut documentar. Així, la cúpula central no només descarregaria sobre
les parets de l’octògon central, sinó que, gràcies a l’existència dels murs radials, el pes es
transmetria a la resta del conjunt. A més a més, el sistema d’entrelligat de les tongades
constructives dels diversos murs entre sí, així com del mateix sistema d’encofrat en forma de
cunya pels seus extrems, comporta una major resistència constructiva, molt similar a les
tècniques actuals d’entrelligat del formigó armat amb el sistema de varilles metàl·liques
insertades al seu interior, multiplicant la resistència dels murs i facilitant la transmissió de
càrregues sense que aquests s’esquerdin.
Malauradament, la manca d’estudis d’aquests tipus de forma generalitzada, impideix establir la
presència i utilització d’aquest sistema constructiu a les edificacions romanes conservades fins
el moment. A nivell planimètric, l’únic exemple similar seria el del jaciment de Valdetormes del
Jarama, el qual també resulta quasi coetani constructivament parlant, malauradament, no
tenim dades sobre el seu sistema constructiu, que ens permeti comprovar si les semblances
són més profundes.
Quant a les parets de l’octògon central, tal i com s’ha pogut constatar, a cada tram hi ha obrada
una porta, les quatre que donen a les aules d’uns 2’10m de llum i les que donen als espais
hexagonals, de 1’10m de llum. Donades les seves dimensions, i la seva ubicació, creiem que el
sistema de llinda més adient seria el d’arc, possiblement de maó massis a sardinell, que ajudés
a descarregar el pes als laterals de les portes, als punts d’unió dels murs de l’octògon central
amb els radials. Així, es calcula una alçada d’uns 3’10m per les portes de les aules, i d’uns
2’10m per les portes laterals, desconeixent si van presentar mai un sistema de tancament, però
en cas de ser així, les grans haurien funcionat amb un sistema de doble batent, mentre que les
petites, haurien estat d’una sola fulla.
Finalment, cal mencionar que resulta molt possible que els murs radials de les aules
continuessin més enllà de la coberta d’aquests espais, per poder actuar com a reforç de
l’octògon central en el tram que sobresortiria de l’edifici, actuant així de contraforts per garantir
l’estabilitat estructural de la part més feble de la construcció.

Espais hexagonals
La solució de coberta per aquests espais sembla més aviat simple, donat que permeten la
col·locació de bigues en sentit transversal, que descansin sobre l’octògon intermig, obtenint així
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una teulada d’un sol vessant cap a l’exterior, essent possible l’aprofitament d’aquest octògon
intermig per ubicar un lleuger esglaó que facilités la recollida d’aigües pluvials i la seva derivació
amb canonades de plom com a mínim cap als dipòsits UA2 i UA6, i possiblement algun altre a
la part sud de l’edifici no excavada.
Quant a les alçades d’aquests espais, pensem que, com a espais funcionals que són, i davant
l’absència d’escales en tot l’edifici, no tindrien una segona planta. Les alçades de les portes
identificades en aquests espais, algunes amb la seva alçada conservada sencera, no passen del
1’80, i les llindes són solucionades amb les pròpies tongades d’encofrat, segurament amb un
marc de fusta o maó com a embellidors, posteriorment espoliats a quasi tots els casos. Les
úniques portes que possiblement presentaven una solució constructiva diferent, com ja hem dit,
serien les que comunicarien amb l’octògon central, degut a les necessitats de descàrrega del
pes de la coberta, presentant com llinda un arc de mig punt (possiblement obrat amb maó
massís disposats a sardinell), que asolirien uns 2’10m d’alçada.
D’altre banda, sobretot en el cas de l’espai destinat al balneum, la presència de sostres molt
alts haurien ocasionat uns espais molt difícils de calefactar, totalment innecessaris.
A més a més ens trobem amb que les sales del caldarium i tepidarium, així com el frigidarium,
presenten un nivell de circulació a la planta baixa uns 60cm més elevat que la resta de l’edifici,
degut a la presència de l’hipocaust, que tot i ésser excavat, va necessitar aixecar lleugerament
la cota superior. La porta que comunica els àmbits 2 i 3, es conserva fins als 1’80m d’alçada, que
com hem vist sembla l’alçada estàndard de les portes de menors dimensions, a part dels
inconvenients que presenta una obertura de grans dimensions per conservar la temperatura
interior. Per tot aquest seguit d’indicis, considerem que, com a mínim, les sales més exteriors
dels espais hexagonals presentaven el sostre cap als 3m d’alçada (uns 2’20m a les sales del
balneum), assolint vora els 4-5m d’alçada al punt més alt de les habitacions interiors, com a
mínim a nivell de teulada, per tal de garantir la pendent necessaria per evacuar l’aigua de
ppluja.

Aules
Per conèixer les alçades d’aquestes estances de planta quadrangular, tenim alguns indicis
indirectes: les portes d’accés, les reformes posteriors al seu interior i finalment el sistema de
coberta que seria viable.
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Quant a les portes, ja hem vist que tenen unes amplades d’entorn als 2’20m, i no s’ha conservat
cap llinda en el més de dos metres d’alçada conservada dels murs, ni indici del seu tancament,
degut a l’espoli i enderroc sofert per les estructures. Però com ja hem dit, sobre aquestes
parets reposa la cúpula central, per tant, haurien requerit la presència d’un arc de descàrrega
per evitar l’esfondrament de l’estructura.
Per aquest motiu, i seguint els paràmetres habituals en altres construccions de l’època,
segurament ens trobariem amb portes rematades amb arcs de mig punt (possiblement obrats
amb maó massís disposat a sardinell) que asolirien una alçada d’uns 3’10m.
Pel que respecta a les esmentades reformes interiors, ens referim a la construcció d’altells als
àmbits 9 i 20, realitzats amb posterioritat per donar nous usos als espais. D’aquests elements
podem establir que, com a mínim en el cas de l’àmbit 9, gràcies a les traces de l’embigat que
sostenia el terra de l’altell, aquests es trobava a 2’20m d’alçada.
Tenint en compte que l’alçada interna de la porta estaria entorn als 3’10m, i que posteriorment
es basteixen altells a 2’20m del terra, podríem deduir que la coberta d’aquests àmbits, sobretot
de cara a que els altells fossin funcionals, com a mínim hauria de trobar-se entorn als 2m a
partir dels altells, és a dir, cap als 4’50m en la part més baixa.
Tanmateix, durant les tasques d’anàlisi, i un cop constatat que en el projecte original no existien
cap sistema de suport interior per possibles embigats, restaven dos possibles sistemes de
coberta per aquests espais de quasi 7m de costat, la cúpula i la volta.
1.-Pel que respecta a la cúpula, es tracta d’una solució constructiva que, com hem vist,
ja dominaven a l’època i més tenint en compte la gran cúpula central del propi edifici.
Seria una solució elegant que permetria elevar més el sostre de les aules i, de fet, la
seva càrrega es distribuiria uniformement a les quatre parets, contrarestant part de la
càrrega de la cúpula central. Realitzant a l’hora, l’octògon intermig funcions de
contrafort de descàrrega per ajudar als murs radials a no cedir davant les pressions, tot
i que de forma indirecta, donada la seva inclinació, i contrarestant-se les càrregues de
les quatre cúpules laterals entre elles.
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Aquesta solució constructiva permetria assolir una major alçada i obtenir uns efectes de
simetria i grandiositat que semblarien estar més d’acord amb el projecte de
propaganda de tot el conjunt, a part de donar-li un sentit arquitectònic útil a l’octògon
intermig, dins un projecte constructiu complex, on totes les variants semblen haver
estat molt mesurades. Malauradament, aquest sistema no sembla viable, pel fet que, si
bé per tres dels quatre costats la càrrega de la cúpula quedaria compensada, no passa
el mateix per la façana exterior, on hauria calgut la presència d’algun altre sistema de
contrafort que permetés descarregar el pes sense que la façana cedís a la pressió.
2.-Quant al sistema de coberta amb volta de canó, Es tracta d’una construcció més
simple que la cúpula, i ja emprada amb anterioritat a ella en infinitat de construccions.
Aquest sistema de coberta descarregaria el seu pes quasi totalment en les parets
laterals, el que semblaria fer inviable el sistema, de no ser per la presència dels murs
que conformen l’octògon intermig, que actuarien de contraforts i murs de descàrrega.
És la opció més viable de coberta, i la que hem optat per escollir per la reconstrucció
dels espais, assolint una alçada interna màxima de 7m.
Com ja hem mencionat, els murs laterals segurament haurien continuat sobre el sistema de
volta de canó, per actuar com a contraforts de la cúpula central, havent-se d’adaptar la teulada
d’aquests àmbits als extrems que sobresortissin per evitar filtracions cap a l’interior, amb una
sola vessant segurament cap a l’exterior.
Il·luminació i ventilació
El fet de que tots els espais fossin coberts, ocasionaria un efecte cova quant a il·luminació es
refereix, tanmateix, resulta viable la incorporació de punts d’entrada de llum o finestrons.

Espais hexagonals
D’aquests elements tan sols comptem amb el possible exemple del forat constructiu UE 30, del
MR6 (àmbit 16), a 1’80m d’alçada respecte el nivell de circulació, i entorn als 20cm de costat,
podria haver actuat com un punt d’entrada de llum indirecte al fons de l’habitació.
Si aquest fos el cas, podríem considerar aquest sistema d’iluminació indirecta en els àmbits
exteriors dels espais hexagonals, a part de les portes d’accés que hi poguessin ubicar-se, amb
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la possible excepció de la zona del balneum, on, d’haver-n’hi existit, haurien hagut d’estar
tancats amb vidre per poder mantenir el control de les temperatures de les diverses sales.
L’excavació del sector sud de l’edifici, en cas d’estar conservat a l’alçada suficient, podria ajudar
en aquest sentit.
Quant a les sales interiors, difícilment haurien presentat alguna obertura al sostre, per tant, la
seva llum hauria hagut de ser artificial (llànties), ajudada per la llum indirecta que poguessin
percebre de les aules i l’espai central.

Aules
Degut a que aquests espais anirien cobert amb volta de canó, òbviament l’únic lloc on hi podria
existir alguna obertura, seria al mur de façana, a una alçada major de la conservada,
segurament per sobre del nivell dels altells fets posteriorment.
Aquestes obertures podrien haver estat tancades amb vidre, o bé obertes, si fossin de
dimensions reduïdes, i segurament presentarien un pla inclinat, per evitar que el pas de l’aire
fos directe, ocasionant corrents d’aire a l’interior, i ajudant a una major difusió de la llum.
No cal oblidar que es constata la utilització de grans finestrals a moltes construccions de
l’època, totes elles amb arcs de descàrrega superiors.

Espai central
Donat que es tractava d’un espai cobert amb cúpula, i resulta inviable l’existència d’un òcul
central, tal i com ja s’ha justificat quan es describia el sistema de coberta, si ens atenem als
exemples conservats de l’època, el sistema d’iluminació tan sols es podria haver realitzat a
partir de grans finestrals oberts a la part superior de l’octògon central, el qual forçosament
hauria hagut de sobresortir de la resta de l’edifici.
Resulta impossible establir si aquest edifici hauria comptat amb 8 grans finestrals, un al centre
de cada tram de paret, amb un arc de descàrrega superior, a l’estil dels documentats al temple
de Minerva Medica (segle IV) o el Baptisteri Neonià (finals segle IV-inicis segle V), del Baptisteri
Lateranense original (segle IV) o de San Vitale (primera meitat del segle VI), o bé si hauria
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disposat simplement de dues obertures oposades com les de la sala-mausoleu de Centcelles,
que presenten unes dimensions d’entorn als 1’5m de diàmetre.
Quant a la possibilitat d’una llanterna central, no tenim cap evidència clara de que aquest
sistema d’iluminació s’hagués emprat en cap edifici en aquella cronologia, motiu pel qual l’hem
de descartar.
Sistema de clavegueram
L’únic sistema de drenatge que s’ha pogut identificar a la zona estudiada és el de neteja de
l’alveus del caldarium(UA 1 i 4), a part de la canal que vessava el most cap al lacus en una fase
posterior (UA5).
L’absència de qualsevol tipus de canal de desguàs tant d’aigües brutes com de pluvials,
corrobora el fet que no hi havia cap espai obert a l’aire lliure i que no es van fer en cap moment
activitats productives o de transformació d’aliments que en requerissin .
D’altra banda, tampoc s’hi ha identificat cap lloc destinat a letrinae, fet que fa pensar que o bé es
trobava fora de l’edifici o bé es servia de recipients per recollir i llençar a l’exterior, o bé, es
troben a l’espai que no s’ha pogut excavar fins el moment.
Servei d’aigua potable
potable
En cap indret s’ha localitzat tampoc cap canalització que portés aigua néta de l’exterior, ni que la
conduís per l’interior de l’edifici. Tanmateix, la presència d’un balneum amb dues piscines, fa
evident la necessitat de captar i acumular aigua.
Resta per conèixer la banda sud de l’edifici i la possible existència d’algun pou en aquella banda,
encara que fos a l’exterior, que permetés el trasllat de l’aigua amb mà d’obra esclava, tot i que
sobta davant tota la planificació constructiva, el fet que no s’hagués planificat cap canal per
ajudar a conduir-la.
Del que sí tenim evidències no obstant, és de l’existència d’un dipòsit (UA2) que sembla haver
captat les aigües pluvials de la teulada (possiblement amb una canonada de plom que
travessaria el MR30, fins que va ser espoliada (UE xxx). Aquest dipòsit es trobaria a tocar del
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balneum, però en un àmbit segurament només accessible al personal de servei. Igualment, la
volta per portar l’aigua fins a les dues piscines és considerable i implica travessar tota la zona
del balneum des de l’espai central. El que fa pensar que es tracti d’un reservori d’emergència
que possiblement es va utilitzar per cobrir altres necessitats també.
Finalment, ens trobem amb l’evidència de l’existència d’un altre dipòsit, construït en el
programa inicial a l’àmbit 24 (UA6), i posteriorment destruït, que ocuparia un espai similar al de
la piscina del frigidarium (UA3), i comptaria amb una cubeta de decantació. A part, es troba al
costat d’una porta d’accés des de l’exterior, facilitant el possible trasllat d’aigua al frigidarium
(àmbit 4), des de l’exterior amb la porta UE242, sense haver de travessar tot el balneum, com
succeeix en el cas de l’àmbit 6. Resulta possible que la reducció de la mida de l’alveus estigui
relacionada no només amb la reducció de la potència calorífica, sinó en la reducció de captació
dels recursos hídrics, un cop aquest dipòsit es destrueix.
Així mateix, resulta molt possible i probable, que existissin altres dipòsits d’acumulació de les
aigües pluvials captades per la pròpia teulada, a l’àrea sud de l’edifici que encara resta per
excavar.
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Fases constructives
A partir de les dades recollides en el present estudi arqueoconstructiu, a continuació exposem
l’evolució constructiva del jaciment, tot intercalant aquella informació provinent de les
campanyes d’excavació del subsòl prèvies que hem pogut interrelacionar amb les estructures,
però essent conscients que mancaria una revisió de les dades per tal d’acabar de situar forats
de pal, fosses, etc... en les fases que ara es poden detallar amb major precisió, per tal d’obtenir
una evolució funcional dels espais més clara.
Quant a l’atribució cronològica de cadascuna de les fases, ve donada a partir de les dades
cronològiques que aportaven els materials recuperats durant les campanyes d’excavació del
subsòl realitzades entre els anys 2001 i 2008, revisades i detallades a partir de les relacions
observades en les estructures del jaciment (tant les conservades com aquelles que foren
desmuntades durant les tasques d’excavació) i les noves datacions provinents de les analítiques
de morters, que han ajudat a fer la caracterització cronològica de l’edifici inicial, tal i com s’ha
detallat en l’apartat corresponent.
Fase 0. Mitjans del segle IdC. Primers usos de l’espai.
D’aquesta fase prèvia a la construcció de l’edifici octogonal, tan sols tenim la documentació
aportada per les excavacions arqueològiques del subsòl, identificant-se diversos negatius que
foren reblerts amb fragments de Terra Sigillata Sudgàl·lica, que van permetre a l’equip
investigador del moment obtenir aquesta atribució cronològica.
En concret es tracta dels negatius denominats com a UE 1119 de l’àmbit 9, els UE 1587, 1621 i
1623 de l’àmbit 16-Espai nord-est, i el UE 1160 de l’àmbit 6.
En els quatre primers casos, es tracta de negatius que un cop ja estaven amortitzats, foren
seccionats per la trinxera de construcció UE 24 on s’assentaria l’edifici octogonal, mentre que el
darrer de l’àmbit 6 sembla tractar-se del fons d’un retall previ a la construcció amb molt poca
potència conservada, o fins i tot un simple desnivell reblert amb materials d’aquest primer
moment.
Degut als rebaixos que es produeixen a la fase 1.1, no es conserva res més d’aquest primer
moment ocupacional, ni tampoc dels segles següents, la qual cosa no vol dir que no hi hagués
hagut ocupació durant aquests segles, sinó tan sols que no en tenim evidències.
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Per les restes identificades, és molt possible que ens trobem en una zona de camps de la vil·la
d’aquest període, moment en el qual les construccions conegudes tant de la pars urbana com
de la pars rústica, es troben més al sud.
Fase 1. Finals del segle IV- inici del segle V. Construcció de l’edifici.
No és fins aquests moments quan es realitza la planificació i execució del projecte constructiu
de l’edifici octogonal, amb la seva planificació original, tal i com ja ha estat descrita a l’apartat
relatiu al sistema constructiu. Tanmateix, l’anàlisi de les dades obtingudes, ha permès
recuperar d’una forma aproximada l’ordre del procés constructiu, el qual desgranem en les
següents subfases.
Quant a la caracterització cronològica d’aquesta fase, ens remetem a l’apartat homònim
d’aquest estudi.

Fase 1.1
Les obres es degueren iniciar amb un acurat planejament sobre el terreny, seguit d’un procés
d’excavació (UE 24), consistent en l’aplanament de la lleugera pendent que sembla que tenia la
zona (amb una major alçada del substrat geològic a la banda nord-est que a la sud-oest), que
deixà a l’aire lliure el substrat geològic UE 309 i fins i tot el va rebaixar lleugerament, per
corregir la lleugera pendent nord-sud que encara s’aprecia.
Aquests treballs d’excavació també van incloure la realització d’una trinxera de fonamentació
contínua, d’entre 80 i 60cm d’amplada i una fondària general de com a mínim un metre de
potència, on s’observarien tres octògons concèntrics, lligats entre ells per 11 radis, i dos més
que només lligarien els dos octògons exteriors a la banda nord-oest (el futur MR34 i 35).
Així mateix, existirien dues rases més de menor fondària (uns 30-40cm) que conformarien dos
espais triangulars a la banda nord (els futurs àmbits 5 i 24).
És possible que ja en aquest primer moment, s’hagués realitzat la construcció de la cabana
(denominada UE 1313 durant les tasques d’excavació), situada pràcticament al centre de
l’octògon central, la qual podria haver funcionat com a magatzem de l’obra, essent amortitzada
al final de l’execució de l’edifici, un cop ja no era necessària.
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Fase 1.2
Un cop executada la trinxera, o en paral·lel a ella per evitar esfondraments segurament, s’aniria
reomplint amb pedres de mida petita i mitjana i abundant morter de calç, fins a la cota a la que
s’havia aplanat el substrat geològic, deixant que es forgés el morter, conformant així una
estructura constructiva única, la fonamentació del futur edifici.
En el cas dels MR 34, 35 i 40, a l’espai que conformarà l’àmbit 2, les banquetes no s’obren fins a
la part superior de la rasa, sinó que es deixen obertures, per tal de deixar oberts espais de
comunicació del futur hipocaust i el forn.
Un cop l’estructura de la banqueta del MR40 en aquest tram ja estava forjada, s’obrí una nova
rasa (UE 324), en forma d’U, amb els dos extrems iniciant-se a la façana exterior i un espai al
tram central sense rebaixar, que conformarà posteriorment l’espai d’accés al futur àmbit 23.
Aquesta rasa UE 324 tindria una fondària d’uns 80cm i una amplada de 48cm.

Fase 1.3
Mentrestant, ja s’anaven realitzant de forma encadenada l’aixecament de les tongades de
maçoneria dels diversos murs, observant-se un cert ordre (dins la zona de l’edifici que s’ha
pogut estudiar), en la qual els murs dels octògons central i exterior, juntament amb els radials
de les aules, es van anar aixecant de forma simultània, mentre que l’alçat els murs de l’octògon
intermig i la resta de murs radials semblen haver-se anat adossant a ells de forma general, tot i
anar-se imbricant de forma més alterna.
A l’espai dels futurs àmbits 1, 2 i 3, es realitzà un rebaix (UE 181), d’uns 70cm de fondària,
deixant a l’aire lliure les banquetes de tots els murs, mentre a l’àmbit 23 es duia a terme el
rebaix de la seva meitat nord-oest (UE 255), d’una potència similar i enllaçant amb una trinxera
amb el rebaix UE 181, a través de l’obertura de la banqueta del MR40.
Un cop aquests rebaixos van restar acabats, es van obrar els arcs que acaben de completar les
banquetes dels MR34, 35 i 40, es pavimentà la superfície compresa pels àmbits 1, 2 i 3 i a sobre
seu s’assentaren un conjunt de pilae en format de quadrícula, 10 a l’àmbit 1 i 24 als altres dos.

194

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

Per la seva banda, a l’àmbit 23 es bastí dins el passadís excavat un forn (MR38 i 39), que
continuaria l’alçada de l’arc del MR40.
A més a més, a l’àmbit 24 es duria a terme el rebaix de la futura cubeta per encaixar el dipòsit
UA6, i possiblement en aquest moment també es dugué a terme el rebaix UE177 a l’àmbit 6,
per assentar el dipòsit UA2.

Fase 1.4
Un cop acabat l’esquelet de l’edifici, així com les seves cobertes, es procedí a realitzar els
acabats interiors de l’edifici.
A la zona del balneum es bastí el paviment (perdut) dels àmbits 2 i 3 sobre el sistema
d’hipocaust, i a l’àmbit 1 s’assentaria la banyera UA1.
També es pavimentaria amb opus sigininum els àmbits 4 (frigidarium) i 7 (apodyterium), i
s’acabarien d’obrar la piscina del frigidarium (UA3).
A l’àmbit 24 s’acabaria d’obrar el dipòsit UA6, i possiblement a l’àmbit 6 es faria el mateix amb el
dipòsit UA2.
Seria en aquest moment quan es duria a terme l’eliminació i reblert del fons de cabana de
l’àmbit 15.
Finalment, cal mencionar l’existència de taques de morter de calç de gruixos molt irregulars,
detectats durant les excavacions a diversos àmbits de l’edifici, i que es van relacionar amb una
possible pavimentació inicial posteriorment perduda, tot i que també es podrien tractar de les
restes de morter caigudes al terra durant l’execució de les parets i les cobertes.
Finalment, es revestirien les parets dels àmbits 6, 9 i 20, aquests dos pintats de vermell. I
possiblement també al balneum, ja que a l’àmbit 7 s’hi va identificar algun fragment de
revestiment a l’enderroc amb tres franges de color.
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Tot sembla indicar que, tot i haver-se acabat la construcció de l’esquelet de l’edifici i haver-se
iniciat els treballs de col·locació dels revestiments interiors, paviments, etc..., no es va acabar de
finalitzar mai, com a mínim de forma global.
Segurament ens trobaríem davant d’un problema social i econòmic que afectaria a la capacitat
de despesa del promotor de l’obra, fet que ocasiona una adaptació del discurs constructiu
inicial, tal i com es constata amb la següent fase constructiva.
Fase 2. Inici del segle V — mitjans del segle V. Reformes inicials.
Com dèiem, poc temps desprès de la construcció de l’edifici, i abans de la transformació radical
dels usos inicials previstos pels espais, s’ha pogut detectar la realització de petites reformes en
alguns dels àmbits, orientats a intentar aprofitar l’ús original del balneum, en una situació
econòmica més difícil, i també treure profit d’aquells grans espais de representació que ara
queden fora de lloc.
Pel que respecta a l’arc cronològic indicat per aquesta fase, s’ha establert en aquell espai de
temps situat entre la fase de construcció i la seva transformació radical, datada amb materials
ceràmics i que descriurem amb posterioritat.

Àmbit 1
En aquest moment, l’alveus del caldarium (UA1), presenta una transformació de la seva part
superior, tot aprofitant la infraestructura anterior, que s’ha vingut a denominar UA4.
Bàsicament consisteix en l’afegit d’una paret que revesteix l’anterior, passant d’una planta
hexagonal a una en forma de ferradura, deixant tant sols l’esglaó d’accés com a banc, aixecant
la paret fins a una alçada de 1’20m aproximadament, on formaria una repisa. A més a més,
també es tapia del calaix de calefacció de l’extrem oest (que dóna a l’exterior per dues de les
seves cares), restant els altres dos en funcionament.
Aquesta reforma permetria reduir la quantitat de líquid a escalfar, així com facilitar les tasques
de neteja de la banyera, i evitar la pèrdua d’escalfor en el punt més fred, concentrant la
calefacció parietal a banda i banda del banc.
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S’ha d’esmentar que a la paret sud es documenta l’encaix d’un sistema de suport, segurament
per alguna fase del bany (suport de galleda per llençar l’aigua per sobre del cap,...), que podria
haver existit ja a la fase inicial, i que ara es respectaria.

Àmbit 9
En aquest espai, que hem denominat aula oest, es bastiria en aquest moment un sistema de
pilars que suportarien un altell (a uns 2’20m d’alçada), aprofitant millor l’alçada de l’habitació.
Cal destacar que, dos dels basaments de pedra dels pilars, eren formats per sengles fragments
d’un mateix mil·liari datat al segle IV, i que segurament hauria estat ubicat al ramal de la Via
Augusta que transcorria a uns 200m de l’edifici.
A més a més, l’altell estaria suportat per un nou mur (MR27), que tancaria el darrer terç de
l’àmbit. Aquest recambró estaria comunicat amb un pas deixat per la construcció del MR27, que
tindria una alçada de 1’80m, i quedaria encarada amb una porta realitzada perforant la façana
exterior (MR25).
En el recambró sembla que s’hi hauria bastit una estructura de combustió, una possible forja,
que presentaria una perforació a la façana exterior, que tant podria estar relacionada amb el
sistema d’injecció d’aire, com amb la sortida de fums.
Precisament a l’exterior de l’àmbit, durant els treballs d’excavació, es van documentar unes
estructures que semblen conformar un àmbit a l’exterior de la porta oberta a l’àmbit 9, i un
passadís encarat amb la perforació relacionada amb la possible forja de l’interior.

Àmbits 16 i 17
En aquest espai es dóna una gran transformació, consistent en l’eliminació del dipòsit UA6
(àmbit 24), i a l’hora aixecant un nou mur (MR7), de característiques pràcticament idèntiques al
MR27 de l’àmbit 9.
En aquest cas, el nou mur tanca la part posterior de l’àmbit 16, deixant lliure el pas entre la
porta exterior i la que comunica amb l’àmbit 17, convertint-se en un espai de circulació on,
segons les dades de les campanyes d’excavació, s’hauria bastit un paviment que sembla tapar la
l’espoli del MR4 i s’hauria adossat al nou mur MR7.

197

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

La part posterior de l’àmbit 16 presenta una gran quantitat de negatius, no es pot descartar que
alguns dels forats de pal detectats puguin estar relacionats amb estructures de suport aèries
(taules, altells...), i també s’hi observa una possible estructura de forja, però cal una revisió de la
documentació estratigràfica per poder escatir quins negatius van funcionar en aquest moment i
la seva possible utilització.
Pel que fa a l’àmbit 17, sembla ser en aquest moment quan es basteixen dos fornals, adossats
al MR8.

Àmbit 20
Aquest espai, just l’aula oposada a l’existent a l’àmbit 9, ens resulta parcialment conegut, degut
a la destrucció de la seva meitat est, tanmateix, sembla presentar una evolució similar a la de
l’aula oest, amb la construcció de dos basaments de pilars (UE 57 i 58) adossats a les parets
nord i sud de l’àmbit (MR 10 i 12, respectivament). Tanmateix, en aquest cas no es tracta de
pedres reaprofitades, sinó de grans carreus granítics, fet que fa pensar en una estructura amb
un millor acabat, destinat a ser vista, i no tant per un ús d’emmagatzematge o productiu,
sobretot tenint en compte la transformació posterior de l’àmbit.
Es desconeix l’alçada del possible altell, no quedant evidències de cap forat de biga a les dues
parets. Així, resulta possible que, o bé degut a les majors dimensions dels basaments, no
calgués perforar les parets per travar bé les estructures, o bé l’altell es trobés a una major
alçada.

Altres elements
En altres àmbits també, segons la documentació estratigràfica que s’ha pogut consultar, es
podria pensar que en aquest moment s’instal·larien altres estructures de combustió.
Així, a l’àmbit 13 hauria existit una possible llar de foc, i a l’octògon central possiblement s’hi
obressin diverses fornals més, en relació amb les documentades als àmbits 9 i 17.
Finalment, i com a hipòtesi, ens podríem trobar en aquest moment amb la realització de la
perforació observada a la façana exterior de l’àmbit 10, potser relacionada amb alguna
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estructura de treball o combustió, de la qual no tenim dades. Donat que es tracta d’un espai al
qual no s’ha pogut accedir, no podem realitzar cap més afirmació en aquest sentit.
Així, en aquesta fase ens trobem amb què mentre el balneum encara és utilitzat, tot reduint la
despesa que comportava el primer alveus, la resta de l’edifici inicia una transformació cap a
usos més industrials, relacionats amb la transformació metal·lúrgica i possiblement
l’emmagatzematge, no podent-se descartar que alguns espais, com l’àmbit 20, comencessin a
ser usats com espais domèstics.
Fase 3. A partir de la primera meitat del segle V. Transformació funcional.
En aquest moment es detecta una profunda transformació de les funcions de gran part dels
àmbits de l’edifici, que passa a presentar un marcat ús productiu, on destaca l’anul·lació del
balneum, sobretot perquè és gràcies als materials recuperats en el reblert de l’hipocaust, sobre
el qual es basteix el nou nivell de circulació, es pot establir la datació d’aquesta gran
transformació de l’edifici, tal i com ja es recollia a la memòria de les excavacions.

Àmbits 1, 2, 3 i 23
Les majors transformacions les trobem en aquesta àrea, amb l’enderroc de les estructures
originals.
Així, a les antigues sales calentes del balneum, s’arrenca el paviment d’opus signinum dels
àmbits 2 i 3, deixant parcialment intactes les pilae sobre les que es sustentava, i també es
trenca el fons de la banyera de l’àmbit 1, així com segurament s’espolia la seva canonada de
desguàs.
L’àmbit 23, que es comunica amb l’hipocaust, és enderrocat, destruint la volta del forn i de tot
l’àmbit, així com les parets, fins a la cota de circulació exterior, moment en el qual també cau
l’arc de la porta d’accés, trobant-se l’enderroc de l’edifici durant les tasques d’excavació de
l’espai.
De la mateixa manera, tot l’antic espai de l’hipocaust fou reblert amb runa provinent del propi
enderroc de la part superior de les estances, amb tubuli i enlluïts, a sobre del qual s’hi aboca un
estrat d’anivellació que aporta materials que s’han datat per l’equip d’investigadors que els van
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excavar com estrats formats a partir de la primera meitat segle V, amb la documentació de
formes de vaixella gàl·lica paleocristiana o un plat de forma Hayes 67 de Terra Sigillata Clara D.
Sobre aquests rebliments, segons la documentació planimètrica existent, sembla que es
bastiria una possible llar de foc a l’àmbit 2, mentre a l’àmbit 3 es construirien quatre raconeres
amb planta d’arc, que els investigadors van relacionar amb algun tipus de falques per suportar
alguna estructura suspesa, de la que no han quedat més traces. Resultaria possible que es
tracti de suports per algun tipus d’altell. Així mateix, a l’àmbit 3 s’obriria una nova porta, que el
comunicaria amb l’exterior (UE 229).
Es desconeix a què es podria haver destinat l’espai de l’àmbit 1, donat el seu alt grau de
destrucció posterior.
Així, aquest sector de l’antic balneum i el praefurnium de l’àmbit 23 resulten eliminats i
transformats totalment, adaptant-se a un possible ús domèstic.

Àmbit 4, 5 i 7.
En aquesta altre part de l’antic balneum, destinada a les sales fredes, també es donen grans
canvis, adaptant-les a un ús productiu.
Així, a l’àmbit 4 es basteix un nou paviment sobre l’anterior, amb una plataforma circular al
centre, i una inclinació vers el centre del MR31, on s’hi fa una perforació per ubicar una canal
feta amb ímbrex afrontats, que sobresurt a l’interior de l’antiga piscina del frigidarium (UA 3/
àmbit 5), la qual és parcialment eliminada, repicant l’antic banc corregut i l’esglaó/banc d’accés
i posteriorment revestint de nou la part baixa de l’estança (fins a uns 70cm d’alçada) i construint
un nou paviment d’opus signinum al seu fons amb una cubeta de decantació central.
D’altra banda, s’obre un pas al MR29, que comunica l’àmbit 5 amb l’àmbit 8, però a una cota
elevada, salvant el dipòsit en que s’ha convertit l’espai, ara denominat UA5.
Cal destacar que, a sobre de la sortida del canal UE 280, s’hi va detectar un encaix, que podria
estar relacionat amb el sistema de tancament o filtrat de la canal, així com dos encaixos als
laterals de l’antiga porta, que podrien tractar-se de suports per una possible passera que
travesses l’espai fins a la nova porta que comunica amb l’àmbit 8.
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Pel que respecta amb l’àmbit 7, s’hi practica una gran perforació central al seu paviment,
afectant parcialment també a la seva preparació i al substrat geològic existent sota seu.
Tot aquest seguit de reformes indiquen la transformació de l’espai en un lloc de premsat
(torcularium), establint-se el contrapès de la premsa a l’àmbit 7, la mateixa premsa sobre la
plataforma de l’àmbit 4, i recollint-se el líquid resultant al lacus (UA5) de l’àmbit 5.

Àmbit 8
Com ja s’ha esmentat, a l’antiga aula nord se li obre un nou pas que la comunica amb el nou
lacus de l’àmbit 5 (UA5), però a gairebé un metre d’alçada respecte al nivell de circulació
original.
En aquest espai sembla que s’haurien realitzat rebaixos per encaixar unes 28 dolies en el
substrat geològic, i possiblement s’hauria establert un sistema de passeres de fusta o bé un
reblert parcial de l’àmbit, per assentar millor les dolia.
Finalment, per facilitar el pas a l’àmbit 15, a la porta principal s’hi obrà l’estructura UE120-121,
que podria haver actuat de nou marxapeu i/o esglaó, amb un possible encaix per una possible
porta de fusta que ajudés a tancar una mica l’espai, ara transformat en celler, on es recolliria el
resultat del premsat abocat al lacus de l’àmbit 5.
En aquest espai, igual que a les aules nord i est, s’hi basteix una estructura (UE104) a la seva
porta principal, que està relacionada

Àmbit 9
L’únic canvi que podem constatar en aquest espai el tindríem amb la construcció de l’estructura
UE 104, que tapia parcialment la porta i que s’hauria de relacionar amb les estructures
aixecades a l’àmbit 15. Tanmateix, caldria realitzar una revisió de la documentació estratigràfica
per saber si en aquest moment es va dur a terme un aixecament del nivell de circulació de
l’àmbit o bé la pròpia estructura hauria servit d’esglaó per accedir al que segurament es va
mantenir com a magatzem, tal vegada amb la realització d’alguna fossa al seu terra per encabir
alguna altre dolia.
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Àmbit 15
De resultes del canvi funcional de l’antic balneum, sembla construir-se una estructura que
podríem considerar com una mena de moll de càrrega, afrontat a les portes de l’àmbit 7 i de
l’àmbit 9.
D’aquestes estructures tan sols comptem parcialment amb la seva documentació planimètrica i
fotogràfica, ja que van ser eliminades durant les tasques d’excavació arqueològiques, restant
acumulades algunes de les grans pedres que la conformaven a l’interior de l’àmbit 8 fins a
l’actual intervenció.
Així mateix, en aquest espai sembla que seria el moment en el qual es podrien haver dut a
terme la construcció de diverses fosses per encaixar dolia, les quals sembla que van ser més
enfonsades, possiblement per no ser afectades pel trànsit superior amb carros o mules. Gràcies
a això, es van conservar pràcticament intactes tres d’elles fins a les campanyes d’excavació,
havent-se extret i portat al museu local, on, durant la present campanya gràcies a la realització
d’una analítica de residus, s’ha pogut constatar que havien estat emprades per guardar-hi vi.
Finalment, davant l’àmbit 20 també s’hi construeix un banc adossat al MR11 (UE65), que podria
haver funcionat com a banc de treball o per assentar algun altre tipus d’atuells ceràmics.

Àmbit 19-20
En aquests dos àmbits es basteix una nova pavimentació d’opus signinum, i es transforma la
seva porta de comunicació, fent-la més ample, quedant coberta l’anterior amb restes del seu
revestiment parietal sota el marxapeu de la nova porta (posteriorment espoliat).
A les portes de l’àmbit 19 amb l’àmbit 18 i de l’àmbit 20 amb l’octògon central, trobem dues
estructures (UE 48 i 63, respectivament), que haurien servit com a límit de la nova pavimentació i
també com a nou marxapeu de les portes, degut a l’augment de la cota de circulació interior
dels dos àmbits.
Així mateix, la nova pavimentació respecta als dos pilars de la fase anterior, als quals s’adossa i,
aproximadament al centre de l’espai que queda entre ells es detecta un tercer carreu de granit,
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disposat directament a sobre del paviment, que podria haver actuat com a basament d’un punt
de suport central de l’altell, que encara seria respectat.
D’altra banda, a l’àmbit 19 segons la documentació recollida a la memòria, sembla haver-s’hi
detectat una peça de ferro clavada al paviment, possiblement la base d’algun suport, de funció
desconeguda.

Àmbit 16
Sembla ser en aquest moment quan en aquest espai es produeix l’enderroc del mur MR27, que
subdividia l’àmbit 16 en dos espais, realitzant-se diverses perforacions que es podrien relacionar
amb encaixos de dolia.

Altres transformacions
Relacionables amb aquesta fase, podríem situar molt probablement, davant el panorama
general, la realització de foses a altres àmbits (10, 11, 12 i 13), que podrien haver estat
destinades a encaixar més dolia, o si més no, al llarg del període de funcionament de
l’estructura de premsat construïda en aquest moment.
Així, l’antiga zona de balneum es transforma, enderrocant-se l’antic praefurnium, les sales
calentes dels banys passen a ser un espai destinat a possibles usos domèstics (o també de
producció, amb unes pavimentacions de terra), mentre que a les sales fredes s’hi basteix una
zona de premsat amb un lacus de recollida de líquid, que s’acumularia a les dolia de l’àmbit 8 i a
també a la de la resta que es van instal·lant a mig edifici i que, segons les analítiques
realitzades, haurien contingut vi.
En relació amb aquests espais, a l’octògon central es bastiria un moll de descàrrega que
permetés portar el raïm fins a les portes de l’àmbit 9 (magatzem) i de l’àmbit 7, des d’on
s’accedeix directament a la premsa. Així mateix, s’hi construiria un possible banc de treball o
vessar a l’extrem oposat del moll de descàrrega.
Finalment, mentre la compartimentació de l’àmbit 16 s’anul·la, en aquests moments es
respecten els altells dels àmbits 9 i 20, passant el segon a ser pavimentat, conjuntament amb
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l’àmbit 19, fet que, lligat amb la mancança de dades relatives a altres ocupacions, ens podria
indicar la seva transformació en zona residencial.
Fase 4. Inici del segle VI. Ocupació residual.
Durant mig segle sembla que la cella vinaria en què s’havia transformat l’edifici octogonal va
continuar funcionant, fins a aquest moment, en el qual es comencen a trobar indicis de la
decadència de l’edifici.
Aquest període queda encaixat cronològicament, a falta d’un estudi amb més detall de
l’estratigrafia documentada, poc abans de la següent fase, que constata l’abandó de l’edifici.
Així, a l’àmbit 9 es produiria un arrasament intern de les estructures (UE155), enderrocant el
MR27 i els pilars de reforç, amb el que es destruiria l’altell existent, i el seu enderroc
possiblement es va deixar al seu interior, augmentant la cota de circulació que quedaria més
anivellada amb l’estructura del moll de càrrega UE 144.
Cal esmentar que, a nivell de paraments, semblen haver-se efectuat dues perforacions que
podríem relacionar amb l’evacuació dels fums cap a l’octògon central directa o indirectament,
d’on segurament sortirien a través de les obertures d’il·luminació i ventilació existents. Així,
trobem la perforació UE 98 del MR18, situat sobre l’estructura de combustió documentada a
l’àmbit 11, i el negatiu UE 137 del MR44, relacionable amb l’estructura de combustió de l’àmbit
12.
La transformació més important, no obstant, la trobem als àmbits 21 i 22, on es detecta un
rebaix de tot l’espai (UE 67), que afecta al substrat geològic, deixant a la vista parcialment les
banquetes de fonamentació dels murs que els delimiten, i destruint mur que formava part de
l’octògon intermig en aquest espai (MR14) fins a aquesta cota. Possiblement sigui en aquest
moment quan s’hauria de situar la construcció d’una llar de foc bastida amb tegula, a tocar de
l’antic angle dels MR12 i 14, però assentada sobre el substrat geològic ja rebaixat. Davant seu,
segons la documentació proporcionada per les excavacions, hi ha diversos negatius, una altra
zona de combustió i una tenalla encaixada dins una fossa, però resulta difícil sense una anàlisi
més exhaustiva escatir el seu ordre de realització o, fins i tot, quins elements podrien haver
funcionat en fases prèvies.
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Finalment, a l’àmbit 15, es detecta un augment de la cota de circulació, quedant coberta l’antiga
banqueta UE 65, a sobre de la qual es basteix un possible forn de funcionalitat indeterminada,
possiblement per coure aliments, mentre a la cantonada dels MR 9 i 11 es basteix una mena de
tancat amb dos grans fragments de murs provinents de la mateixa construcció de l’edifici
original (MR 41 i 42), molt probablement l’enderrocat MR14, disposats sobre negatius i fornals
anteriors. Es desconeix la funcionalitat d’aquest tancat, però per la manca de dades, podria
haver servit com a corral.
A la resta dels espais podrien situar-se alguns dels altres negatius identificats durant les
excavacions, tanmateix, així com l’augment del nivell de circulació de forma generalitzada a
quasi tots els espais, no es pot establir amb seguretat sense una anàlisi més en profunditat.
Fase 5. Primera meitat del segle VI a inicis del segle VII. Abandó, espoli i necròpolis.
Aquesta seria la darrera fase amb evidències d’ocupació de l’edifici, tot i que ja no tinguin res a
veure amb la pròpia estructura, que ja estaria parcialment reblerta, entorn als 20-50cm, segons
el lloc.
És en aquest moment en el qual hauríem de situar, com a molt tard, l’extracció de quasi totes
les dolia que poguessin restar (si és que no havien estat extretes a la fase anterior), generant els
forats d’extracció.
Així mateix, també ens trobaríem amb una activitat d’espoli generalitzada de totes les portes de
l’edifici, amb l’excepció de la que comunica els àmbits 2 i 3. En totes elles s’han conservat els
basaments dels brancals possiblement perquè era a aquesta cota fins on ja es trobaven
recrescuts els nivells de circulació.
Tampoc es pot descartar que alguns àmbits ja haguessin començat a perdre les cobertes (o
fossin extretes les teules com a mínim), i podríem situar en aquest període de forma
aproximada, l’espoli de la possible canonada que conduiria les aigües pluvials al dipòsit de
l’àmbit 6.
A part de l’espoli generalitzat, l’altre fet que caracteritza aquest període és la utilització de les
estructures com a límits per la realització d’inhumacions, a l’interior dels àmbits 2, 3, 9, 16,
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sobre l’antic àmbit 23, o associats a les estructures adossades a l’exterior de l’àmbit 9, que
semblen ja estar enderrocades.
En relació a aquest ús com a zona de necròpoli, hauríem de situar el crismó (UE 145) gravat al
parament del MR26, a l’àmbit 9, just a la perpendicular d’una de les tombes, posant-se en
relació amb la cristianització de la zona, testimoniada també a la propera vil·la de Santa AnnaCan Nolla (Premià de Dalt), on es documenta el culte de Santa Anastàsia i una àrea de necròpoli
ja dels segles IV i V.
La datació d’aquest període ve donada per les informacions proporcionades per la memòria de
les excavacions, on es relacionen tipològicament les tombes amb la primera meitat del segle VI
i com a molt, la segona meitat del segle VII, però no apareix cap material més modern de la
primera meitat del segle VII.
A partir d’aquest moment, s’iniciaria el colgament de l’edifici amb les aportacions de la riera,
que segurament havia estat canalitzada i netejada de forma regular i que començava a
desbordar-se amb les avingudes estacionals.
Fase 6. Època medieval-moderna
Durant segles sembla haver-se abandonat l’espai, i segurament es va anar duent a terme
l’espoli de les parts de l’edifici que havien anat quedat colgades per les aportacions de les rieres
i que es degueren anar caient.
Segons la informació donada per la memòria de les intervencions, no seria ja fins a l’època
medieval i moderna quan es transforma l’espai en camps de conreu, i les estructures que
encara restessin aflorant s’haurien eliminat per facilitat les tasques de llaurat.
Aquest ús agrícola es mantindria fins a l’època contemporània, denominant-se en aquells
moments com a finca d’Horta Ferrerons, i començant les obres d’urbanització a finals de l’any
2000.
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Afectació arqueològica
Degut a les característiques de la intervenció, no es pot parlar de cap tipus d’afectació de tipus
arqueològic.

207

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

Bibliografia
• ABASCAL, J.M.; CEBRIÁN, R.; SALA, F. (2008): ‘El vicus romano de “Baños de la Reina” (Calpe,
Alicante)’. Monogràfic Banys de la Reina, Calp Història nº2. Ajuntament de Calp, p. 10-17
• BOSCH, M. COLL, R. i FONT, J.: La vil·la romana de Can Farrerons (Premià de Mar, Maresme).
Resultats de les darreres intervencions. Tribuna d’Arqueologia 2001-2002, pàg. 167-188.
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2005.
• FLETCHER, Sir Banister (1996): A History of Architecture. Oxford: Architectural Press.
• CARANDINI, A. (1997): Historias en la tierra. Manual de excavación arqueològica. Editorial
Crítica. Barcelona.
• CHORÉN, J. (2010): Informe de la intervenció arqueològica a la vil·la romana de Can Noguera,

La Garriga, Vallès Oriental (març-maig de 2010). Informe inèdit dipostitat a l’Àrea de
Coneixement i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
• COLL MONTEAGUDO, Ramon (2004): Història arqueològica de Premià. Ajuntament de Premià
de Mar.
• ENRIQUE, P. (2014): El paisatge geològic: origen i evolució de les roques de les muntanyes del
Maresme. L'Atzavara, 23. Museu Municipal de Mataró, p. 5-13
• FONT PIQUERAS, Josep (2013): Intervencions arqueològiques Horta Farrerons 2001-2008.
Premià de Mar, el Maresme. Memòria d’intervenció arqueològica de l’empresa ACTIUM.
Alella, 2013
• FONT, X., GUTIÉRREZ, J. (2014): Les rierades al Maresme. L'Atzavara, 23. Museu Municipal de
Mataró, p. 61-79
• HARRIS, E. (1991): Principios de estratigrafía arqueològica. Editorial Crítica. Barcelona.
• HAUSCHILD, T. (1982): ‘Técnicas y maneras de construir en la arquitectura paleocristiana
hispánica’. A: Pere de PALOL (dir.): Actes de la II Reunió d’arqueologia paleocristiana
hispànica, Montserrat, 2-5 novembre 1978. Universitat de Barcelona-Abadia de Montserrat.
Barcelona. Institut d’Arqueologia i Prehistòria Publicacions Eventuals núm. 31. Pàgines 71-86
• MATEOS J. (2013): Persistencia de Santa Sofía en las mezquitas otomanas de Estambul. Siglos
XV y XVI. Mecánica y construcción. Tesis Doctoral. E.T.S. Arquitectura. Universidad Politécnica
de Madrid.
• MORÍN, Jorge; BARROSO, Rafael; ESCOLÀ, Marta; LÓPEZ, Mario; SÁNCHEZ, Fernando (2003):
“El hábitat rural durante la época romana en la Comunidad de Madrid”. Bolskan 20, pp. 177189
• PALACIOS, R. (2011): La didáctica religiosa y política en Rávena. Reflejo en el arte de la
evolución de la convivencia y la tolerancia en Italia desde finales del siglo V hasta mediados del

208

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

siglo VI. Trabajo de final de carrera, Licenciatura de Humanidades. Dir. Victoria Eugenia
Trasobares. Universitat Oberta de Catalunya.
• PUCHE, J.M.; PREVOSTI, M.; PADRENY, J.M., COLL, R. (2014): “El edificio octogonal de Can
Ferrerons, estudio métrico y arquitectónico”. A: ÁLVAREZ J.M., NOGALES, T., RODÀ, I. (Eds.):

Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica: Centro y periferia en el mundo
clásico. Vol. II, Sesión.9. El hábitat doméstico en el mundo clásico. Tipos. Ed. Museo Nacional
de Arte Romano, Mérida, 2014, p.1077-1087
• SALVADÓ, I.; CHORÉN, J. (2005): Intervenció arqueològica a la vil·la de can Terrers (La Garriga,
Vallès Oriental) Memòria inèdita dipositada a l’ Àrea de Coneixement i Recerca de la
Generalitat de Catalunya).
• http://arquitecturasagrada.blogspot.com.es/2008/07/eunate-el-paradigma-de-laantigedad.html
• http://arenys.org/riera/geormorf.htm
• http://bibliotecavirtual.malaga.es/es/consulta/registro.cmd?id=3238
• http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/13_paleocristiano/c135.htm
• https://engineeringrome.wikispaces.com/Evolution+of+the+Roman+Dome
• http://malagapedia.wikanda.es/wiki/Termas_romanas_de_Las_B%C3%B3vedas_%28Marbell
a%29 a
• http://es.wikipedia.org/wiki/Mausoleo_romano_de_Las_Vegas
• http://www.artehistoria.com/v2/obras/8799.htm
• http://www.calpe.es/turismo/web/monumentos-museos/monumentoficha.php?id_monumento=4&id_seccion=53
• http://www.cm-penela.pt/museu/villa.html
• http://www.historiadelarte.us/arte-paleocristiano/los-primeros-templos-cristianos-i/
• http://www.icc.cat/vissir3
• http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2009_proteccion-villa-romana-devaldetorres#!prettyPhoto
• http://www.romanoimpero.com/2015/02/tempio-di-minerva-medica.html
• https://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/afuen/trabajos/castilla_la_mancha/Sin%20Autor
%20-%20mausoleo_paleocristiano_vegas_puebla_nueva_mausoleo.pdf
• http://www.udc.es/dep/com/castellano/arte_virtual/fichas/paleocristiano/arquitectura/arqpale
ocris_ficha03_l04.html
• http://www.villaromanalaolmeda.com/contenido?id=70385ee5-1a03-11de-84a2-fb9baaa14523
• http://www.vegadelmar.org/cms.php?id_cms=8
• https://www.youtube.com/watch?v=YPY3nWod8Rk
209

| Horta Ferrerons 2014 | Memòria

• http://editorial.dca.ulpgc.es/estructuras/construccion/1_historia/13_paleocristiano/c135.htm
• http://malagapedia.wikanda.es/wiki/Termas_romanas_de_Las_B%C3%B3vedas_%28Marbell
a%29
• http://www.rutasconhistoria.es/loc/villa-romana-de-valdetorres-del-jarama
• http://www.aamtala.es/index.php/rutas-senderismo-bicicleta/123-y-al-final-del-camino-lavilla-octogonal-de-valdetorres
• http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2009_proteccion-villa-romana-de-valdetorres

210

Memòria

Consolidacions puntuals, neteja i estudi
arqueoconstructiu dels paraments de Can Ferrerons.
VOLUM II
(Premià de Mar, El Maresme)

Nº Expedient:

Octubre-desembre 2014

437 K121 N584 2014/1-11440

Jordi Chorén Tosar
Isabel Parra Alé
Ivan Salvadó Jambrina

| Horta Farrerons 2014 | Memòria

ABANS. SERVEIS CULTURALS S.L.
c. Ventura Plaja 30-32, Àtic 1ª
08028 Barcelona
Telf.: 667 746 340 /637 794 864
ivansalvado.abans@gmail.com /jordichoren.abans@gmail.com
www.facebook.com/Abans

Coordinació projecte

Direcció restauració

Estudi arqueoconstructiu

Jordi Chorén Tosar

Isabel Parra Alé

Ivan Salvadó Jambrina

A Barcelona, 30 de maig de 2016

| Horta Farrerons 2014 | Memòria

Índex
VOLUM I
Fitxa tècnica........................................................................................................................................ 6
Motius de la intervenció..................................................................................................................... 7
Localització ......................................................................................................................................... 8
Marc geogràfic i geològic................................................................................................................... 9
Síntesi històrica i antecedents arqueològics ................................................................................. 12
Síntesi històrica de Premià ..................................................................................................................12
Campanyes d’intervenció a Horta Ferrerons....................................................................................15
Bloc I: Conservació-restauració...................................................................................................... 20
Presentació....................................................................................................................................... 21
Descripció ......................................................................................................................................... 21
Metodologia ...................................................................................................................................... 23
Neteja dels paraments i consolidació ................................................................................................23
Neteja i consolidació puntual de murs i revestiments. Amidament 915m2 .................................23
Neteja i consolidació puntual d’opus signinum. Amidament 82m2 ...............................................24
Reportatge fotogràfic.............................................................................................................................24
Estat de conservació ........................................................................................................................ 25
Criteri d’intervenció ......................................................................................................................... 30
Actuacions realitzades..................................................................................................................... 30
Neteja mecànica ....................................................................................................................................31
Consolidació............................................................................................................................................33
Conclusions....................................................................................................................................... 35
Afectació arqueològica..................................................................................................................... 36
Documentació planimètrica i fotogràfica ....................................................................................... 37
Bloc II: Analítiques............................................................................................................................ 81
Introducció ........................................................................................................................................ 82
Informe analítica de morters .......................................................................................................... 83
Documentació fotogràfica ....................................................................................................................88
Informe analítica de residus............................................................................................................ 89
Documentació fotogràfica ....................................................................................................................91
Bloc III: Estudi arqueoconstructiu................................................................................................. 102
Introducció ...................................................................................................................................... 103
Condicionants dels treballs. Limitacions.........................................................................................103
Metodologia .................................................................................................................................... 105

| Horta Farrerons 2014 | Memòria

Paral·lels constructius................................................................................................................... 107
Anàlisi dels paral·lels constructius...................................................................................................132
Descripció de l’edifici ..................................................................................................................... 136
Materials ......................................................................................................................................... 139
Tècniques constructives .....................................................................................................................140
Elements estructurals ........................................................................................................................142
Acabats interiors..................................................................................................................................147
Sistema constructiu ....................................................................................................................... 149
Apunts de modulació romana de l’edifici.........................................................................................151
Descripció dels espais ................................................................................................................... 153
Aula sud.................................................................................................................................................153
Octògon central....................................................................................................................................153
Espai hexagonal sud-oest ..................................................................................................................156
Aula oest................................................................................................................................................157
Espai hexagonal nord-oest i annex exterior....................................................................................159
Aula nord ...............................................................................................................................................170
Espai hexagonal nord-est...................................................................................................................171
Aula est..................................................................................................................................................174
Espai hexagonal sud-est.....................................................................................................................176
Caracterització cronològica........................................................................................................... 178
Context històric ....................................................................................................................................178
Anàlisi preliminar de les dades estratigràfiques............................................................................179
Reaprofitament de materials.............................................................................................................179
Anàlisi estructural................................................................................................................................180
Paral·lels arquitectònics.....................................................................................................................180
Analítiques de morters........................................................................................................................181
Proposta cronològica ..........................................................................................................................181
Hipòtesis aixecament constructiu................................................................................................. 182
Sistemes de coberta............................................................................................................................183
Il·luminació i ventilació........................................................................................................................188
Fases constructives ....................................................................................................................... 192
Fase 0. Mitjans del segle IdC. Primers usos de l’espai. ................................................................192
Fase 1. Finals del segle IV- inici del segle V. Construcció de l’edifici..........................................193
Fase 2. Inici del segle V — mitjans del segle V. Reformes inicials. ...............................................196
Fase 3. A partir de la primera meitat del segle V. Transformació funcional..............................199

| Horta Farrerons 2014 | Memòria

Fase 4. Inici del segle VI. Ocupació residual....................................................................................204
Fase 5. Primera meitat del segle VI a inicis del segle VII. Abandó, espoli i necròpolis. ...........205
Fase 6. Època medieval-moderna ....................................................................................................206
Afectació arqueològica................................................................................................................... 207
Bibliografia...................................................................................................................................... 208
VOLUM II
Annexos........................................................................................................................................... 211
Annex 1............................................................................................................................................ 212
Fitxes......................................................................................................................................................212
Fitxes de MR .........................................................................................................................................213
Fitxes de UA ..........................................................................................................................................256
Fitxes d’unitats estratigràfiques........................................................................................................262
Fitxes de negatius i interestrats .......................................................................................................263
Fitxes de paviments.............................................................................................................................305
Fitxes d’estructures.............................................................................................................................309
VOLUM III
Fitxes d’estructures (2).................................................................................................................. 430
Annex 2............................................................................................................................................ 661
Documentació fotogràfica ..................................................................................................................661
VOLUM IV
Annex 3............................................................................................................................................ 689
Planimetries .........................................................................................................................................689
Índex de plànols..................................................................................................................................690

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
1 Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 5,60
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,29
Referència fotogràfica 1-25
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta central de
comunicació, amb 1'28m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR11, MR12, MR15, MR16
Cobert per
Tallat per
3, 4,67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
1
2
88

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Brancals de la porta
Negatiu d'agulla a 1.4
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Fitxa MR
MR
2 Sector
Sondeig
Àmbit 8-16-17-24
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 7,10
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,44
Referència fotogràfica 26-39
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades dels MR 9 i MR 21 per parelles diferents a cada
tongada, i amb les banquetes dels MR 3, 4 i 5.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula nord i l'hexàgon nord-est.
Igual a
Solidari amb
MR3, MR4, MR5, MR9, MR21
Cobert per
Tallat per
4,9,10
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
5
6
7
8

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Forat constructiu deixat a la part inferior de 5.3
Forat constructiu deixat a la part inferior de 5.3
Forat constructiu deixat a la part inferior de 5.3
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Fitxa MR
MR
3 Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 11,98
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,35
Referència fotogràfica 40-80
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. S'uneix per la
banqueta amb tots els MR veïns, mentre que l'angle que forma amb el MR 40 és bastit amb
carreus de granit poligonals.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda dels àmbit 5, 8 i 24.
Igual a
Solidari amb
MR2, MR4, MR6, MR29, MR40
Cobert per
Tallat per
4,12,106
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
107
11
13
14
15
16
17
18
274
294

UEs que formen el MR
2n revestiment intern A5
Mur format per banqueta i cinc tongades aèries
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A24
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A8
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A8
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A8
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A8
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A8
Forat constructiu a la part inferior de 11.5 A5
1r revestiment intern A5
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Fitxa MR
MR
4 Sector
Sondeig
Àmbit 16-24
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Mitjans segle V
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 3,17
Amplada(cm): 0,60
Alçada (m): 0,27
Referència fotogràfica 81-86
Descripció Restes d'un mur expoliat, del que només queda part de la banqueta, bastida a l'encofrat
perdut amb pedres de mida petita i mitjana desbastades i lligades amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació que separa els àmbits 16 i 24.
Igual a
Solidari amb
MR2,MR5,MR6
Cobert per
Tallat per
23
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE

UEs que formen el MR

20

Restes d'una banqueta de fonamentació
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Fitxa MR
MR
5 Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 5,93
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,15
Referència fotogràfica 87-113
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada, oberta entre el seu extrem i el MR2.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 16-17 i que amb el MR43 conforma part de l'octògon
intermig de descàrrega de les cobertes de les aules.
Igual a
Solidari amb
MR2,MR4,MR8
Cobert per
Tallat per
4,42
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
21
41
46
47

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Negatiu d'agulla a part inferior de 21.4
Forat constructiu a la part inferior de 21.3
Negatiu d'agulla a part inferior de 21.4
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Fitxa MR
MR
6 Sector
Sondeig
Àmbit 16
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 6,46
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,60
Referència fotogràfica 114-145
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda de l'àmbit 16 i que continuaria
fora dels límits del recinte, possiblement destruït per les obres de 2002.
Igual a
Solidari amb
MR3, MR24
Cobert per
Tallat per
4,12,33
Se li adossa
MR7
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
19
22
30
31
32

UEs que formen el MR
Porta (brancal i marxapeu)
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Forat constructiu a la part superior de 22.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 22.4
Negatiu d'agulla a la part inferior de 22.4
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Fitxa MR
MR
7 Sector
Sondeig
Àmbit 16
Cronologia inicia Mitjans segle V
Cronologia final
Finals segle V
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 2,36
Amplada(cm): 0,55
Alçada (m): 0,24
Referència fotogràfica 146-150
Descripció Mur bastit amb pedres de mida petita i alguna de mitjana, la majoria d’origen graníticplutònic, desbastades, amb algun fragment de maó i ceràmica, tot lligat amb morter d'argila.
El mur està construït adossat al MR6, presenta una banqueta i restes d'una filada irregular,
construïdes amb la tècnica de la maçoneria. Presenta una porta que com tot el mur està
arrasada, del que queda parcialment el brancal.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Restes d'un mur que subidividia l'àmbit 16 en dos espais, comunicats per la porta entre el
seu extrem i el MR5.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
29
Se li adossa
Adossat a
MR6
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
28
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
26
27

UEs que formen el MR
Restes d'un mur format per banqueta i una filada
Brancal de porta
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Fitxa MR
MR
8 Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 2,50
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m):
Referència fotogràfica 151-171
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Queda trabat
amb la resta de murs per les banquetes de fonamentació, mentre que se li adossen els murs
de crugia i s'adossa a l'octògon interior. La relació amb l'octògon exterior està perduda,
possiblement per les obres de 2002.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació radial de l'espai hexagonal nord-est, que forma crugia amb
l'octògon intermig (MR5-MR43).
Igual a
Solidari amb
MR5, MR6, MR9, MR43
Cobert per
Tallat per
4,33
Se li adossa
Adossat a
MR9
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
25
34
35
43

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 25.4
Negatiu d'agulla a la part inferior de 25.4
Negatiu d'agulla a la part inferior de 25.3
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Fitxa MR
MR
9 Sector
Sondeig
Àmbit 15-17-19
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 5,10
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,30
Referència fotogràfica 172-206
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15 i 17-19, amb una porta lateral de
comunicació, amb 1'20m de llum entre els àmbits 15 i 17.
Igual a
Solidari amb
MR2, MR10, MR11, MR21
Cobert per
Tallat per
4,9
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
36
37
38
39
40
83

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Porta entre A15-A17
Negatiu d'agulla a la part inferior de 36.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 36.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 36.3
Forat constructiu a la part superior de 36.3
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Fitxa MR
MR
10 Sector
Sondeig
Àmbit 18-19-20
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 3,30
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,10
Referència fotogràfica 207-224
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta que comunica amb l'àmbit 19, que posteriorment és ampliada,
conservant traces de revestiment pintat de vermell al brancal original i part del parament que
dóna a l'àmbit 20. Es coneix només la meitat del traçat, continuant fora del recinte.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula est i l'hexàgon nord-est.
Igual a
Solidari amb
MR9, MR11, MR43
Cobert per
Tallat per
4,54,56
Se li adossa
57,60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
51
52
53
54
55
87

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Brancal de porta original
Revestiment parietal amb pintura vermella
Ampliació del pas de porta
Porta ampliada
Negatiu d'agulla a la part inferior de 51.3

222

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
11 Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 4,15
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,30
Referència fotogràfica 225-257
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta situada al centre, parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-20, amb una porta central de
comunicació, amb 2'14m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR1, MR9, MR10, MR12
Cobert per
Tallat per
4,64
Se li adossa
60,65
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
61
62
63
84

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Porta
Tapiat porta / esglaó
Negatiu d'agulla a la part inferior de 61.3
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Fitxa MR
MR
12 Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 5,30
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 2,60
Referència fotogràfica 258-296
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Continua fora dels límits del recinte fins al punt d'unió amb la façana exterior.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula est i l'hexàgon sud-est.
Igual a
Solidari amb
MR1, MR11,MR14
Cobert per
Tallat per
4,67
Se li adossa
58,60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
68
69
70
71
72
73
74
75
89
90
91

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 68.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 68.3
Forat constructiu a la part superior de 68.3
Forat constructiu a la part superior de 68.3
Forat constructiu a la part superior de 68.3
Forat constructiu a la part inferior de 68.4
Forat constructiu a la part inferior de 68.4
Negatiu d'agulla a la part inferior de 68.3
Forat constructiu a la part inferior de 68.4
Negatiu d'agulla a la part superior de 68.3
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
13 Sector
Sondeig
Àmbit 22
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 1,10
Amplada(cm): Alçada (m): 1,90
Referència fotogràfica 297-298
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda de l'àmbit 22, continuant fora del
recinte per ambdues bandes, actuant de límit de la cantonada del recinte, motiu pel qual
no es veu el gruix total.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4,67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
78

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
14 Sector
Sondeig
Àmbit 21-22
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle V- inici segle VI
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 5,40
Amplada(cm): 0,58
Alçada (m): 0,20
Referència fotogràfica 299-303
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. La banqueta es
lliga a la del MR12, però s'adossaria a la resta del parament. Va ser enderrocat en un
moment posterior d'època romana, que rebaixa el nivell de circulació dels àmbits.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 21-22, conformant part de l'octògon intermig de
descàrrega de les cobertes de les aules. Continua fora del límit del recinte. Va ser
enderrocat en un moment posterior.
Igual a
Solidari amb
MR12
Cobert per
Tallat per
67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
66

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i una tongada aèria
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
15 Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 1,23
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 1,75
Referència fotogràfica 304-308
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Continua fora dels límits del recinte.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula sud i l'hexàgon sud-est.
Igual a
Solidari amb
MR1, MR16
Cobert per
Tallat per
4,67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
76
77

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 76.3
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
16 Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 5,72
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,38
Referència fotogràfica 309-315
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta al seu centre, parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-14, amb una porta central de
comunicació, amb 2m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR1, MR15, MR17, MR18
Cobert per
Tallat per
4,81
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
79
80

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Porta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
17 Sector
Sondeig
Àmbit 13-14
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 2,00
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 1,86
Referència fotogràfica 316-319
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Continua fora dels límits del recinte.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula sud i l'hexàgon sud-oest.
Igual a
Solidari amb
MR16, MR18
Cobert per
Tallat per
4,99
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
92
93

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 92.3
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
18 Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 5,70
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,50
Referència fotogràfica 320-346
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-11-13, amb una porta lateral de
comunicació entre els àmbits 15 i 13, amb 1,30m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR16, MR17, MR19, MR22, MR24
Cobert per
Tallat per
4,98,99
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
94
95
96
97

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i cinc tongades aèries
Forat constructiu a la part superior de 94.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 94.4
Porta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
19 Sector
Sondeig
Àmbit 15-26
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 5,82
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,38
Referència fotogràfica 347-377
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada.Presenta una porta al seu centre, parcialment tapiada amb l’afegit de l’estructura
UE 104, i posteriorment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta central de
comunicació, amb 2'18m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR18, MR20, MR24, MR26
Cobert per
Tallat per
4,105,141,161
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
100
101
102
103
104

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Porta
Forat constructiu a la part superior de 100.3
Forat constructiu a la part superior de 100.3
Tapiat de la porta 101

231

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
20 Sector
Sondeig
Àmbit 6-7-15
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 4,56
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 2,20
Referència fotogràfica 378-390
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta al lateral, amb un marxapeu o esglaó posterior, parcialment
espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta lateral de
comunicació entre els àmbit 7 i 15, amb 1'26m de llum, modificada posteriorment.
Igual a
Solidari amb
MR19, MR21, MR26, MR27, MR28
Cobert per
Tallat per
4,111
Se li adossa
UA2, 113, 114, 171
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
108
109
110
112
171

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Forat constructiu a la part superior de 108.2
Porta
Llinda / esglaó
Revestiment
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
21 Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 6,40
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,02
Referència fotogràfica 391-416
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta central, modificada posteriorment, parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta central de
comunicació, amb 2'24m de llum, posteriorment modificada.
Igual a
Solidari amb
MR2, MR9, MR20, MR29
Cobert per
Tallat per
4,119
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
115
116
117
118
120
121
123

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Porta
Forat constructiu a la part inferior de 115.3
Forat constructiu a la part inferior de 115.3
Segon brancal, pollaguera
Tapiat de 116 / llinda de 120
Forat constructiu a la part inferior de 115.4
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
22 Sector
Sondeig
Àmbit 11-13
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 2,54
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,50
Referència fotogràfica 417-429
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Tot i que s'ha
conservat en tot el seu traçat original, no s'ha pogut accedir al seu traçat pels àmbits 10 i 12.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació radial de l'espai hexagonal sud-oest, que forma crugia amb
l'octògon intermig (MR23-MR44).
Igual a
Solidari amb
MR18, MR23, MR44
Cobert per
Tallat per
4,129
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
124
125
126
127
128

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 124.2
Forat constructiu a la part inferior de 124.3
Forat constructiu a la part inferior de 124.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 124.4
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
23 Sector
Sondeig
Àmbit 11
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,10
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,70
Referència fotogràfica 430-442
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada, que empra com a brancal el MR22,
conservant l'alçada. No s'ha pogut accedir al costat de l'àmbit 10.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 10-11 i que amb el MR44 conforma part de l'octògon
intermig de descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta lateral, que
conserva l'alçada, espoliada parcialment.
Igual a
Solidari amb
MR22, MR24
Cobert per
Tallat per
4,133
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
138
139
140
142
143

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Porta
Forat constructiu a la part inferior de 138.3
Forat constructiu a la part inferior de 138.4
Forat constructiu a la part inferior de 138.4
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
24 Sector
Sondeig
Àmbit 9-11
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 6,65
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,80
Referència fotogràfica 443-472
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada que comunica amb l'àmbit 11. No s'ha
pogut accedir a l'espai de l'àmbit 10.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula oest i l'hexàgon sud-oest, amb una
porta lateral que comunica els àmbits 9 i 11.
Igual a
Solidari amb
MR19, MR23, MR25
Cobert per
Tallat per
4,141,151,208
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
146
147
148
150
159
194
195
196
197
198
199
200
201
203
205
206
207

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Forat d'espoli de biga
Forat constructiu a la part inferior de 146.4
Porta
Revestiment
Negatiu d'agulla a la part superior de 146.3
Forat constructiu a la part inferior de 146.4
Negatiu d'agulla a la part superior de 146.3
Negatiu d'agulla a la part superior de 146.3
Negatiu d'agulla a la part superior de 146.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 146.3
Forat d'espoli de biga
Forat constructiu a la part inferior de 146.4
Negatiu d'agulla a la part superior de 146.4
Negatiu d'agulla a la part inferior de 146.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 146.3
Tapiat de 199
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
25 Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 12,07
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,40
Referència fotogràfica 473-484
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. S'uneix per la
banqueta amb tots els MR veïns, mentre que l'angle que forma amb el MR 40 és bastit amb
carreus de granit poligonals. No es pot accedir a l'espai de l'àmbit 10 ni a la major part del
costat exterior.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda dels àmbits 1, 9 i 10.
Igual a
Solidari amb
MR24, MR26, MR40
Cobert per
Tallat per
4,144,149
Se li adossa
UA1, MR37,205
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
144
149
153
154
156
157
205

UEs que formen el MR
Obertura, porta?
Perforació sistema combustió?
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Forat constructiu a la part inferior de 153.3
Forat constructiu a la part inferior de 153.3
Forat constructiu a la part inferior de 153.3
Desguàs alveus
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
26 Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 6,80
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 2,62
Referència fotogràfica 485-517
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula oest i l'hexàgon nord-oest. Presenta
una porta lateral que comunica amb l'àmbit 6, parcialment espoliada.
Igual a
Solidari amb
MR19, MR20, MR25, MR30, MR35
Cobert per
Tallat per
4,144,161
Se li adossa
UA1
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
145
160
162
163
164
165
167
168
170
171
172
173
210
213
214

UEs que formen el MR
Crismó esgrafiat
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Porta
Negatiu d'agulla a la part inferior de 160.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 160.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 160.2
Revestiment àmbit 1
Negatiu d'agulla a la part inferior de 160.2
Forat constructiu a la part inferior de 160.3
Revestiment àmbit 6
Forat constructiu a la part inferior de 160.3
Forat constructiu a la part inferior de 160.3
Forat espoli biga
Forat espoli llinda porta amb MR27
Forat espoli biga
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
27 Sector
Sondeig
Àmbit 9
Cronologia inicia Entre inici segle V i mitjans segle V Cronologia final
Finals segle V-inicis segle VI
Orientació: N-S
Longitud (m): 5,30
Amplada(cm): 0,55
Alçada (m): 0,40
Referència fotogràfica 999-1013
Descripció Mur bastit amb pedres de mida petita i alguna de mitjana, la majoria d’origen graníticplutònic, desbastades, amb algun fragment de maó i ceràmica, tot lligat amb morter d'argila.
El mur està construït adossat al MR24, presenta una banqueta i restes d'una filada irregular,
construïdes amb la tècnica de la maçoneria. Presenta una porta que com tot el mur està
arrasada, marcada pel fi de la rasa de construcció i el forat d'espoli de la llinda al MR 26.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Restes d'un mur que subidividia l'àmbit 9 en dos espais, comunicats per la porta entre el
seu extrem i el MR26, de la que queda el forat d'espoli de la llinda al MR26, presentant una
llum de 1m i una alçada d'uns 1'80m. Així mateix també servia de suport a l’altell bastit a
l’àmbit 9, en paral·lel a les bigues que anaven del MR24 al MR26, i recolzant la biga
transversal que es anava de la pilastra UE 205 a la UE 209 i possiblement en relació amb
el basament UE 204.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
155
Se li adossa
Adossat a
MR24
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
151
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
151
152

UEs que formen el MR
Rasa de construcció
Mur format per banqueta i una tongada aèria
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
28 Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,56
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m): 3,02
Referència fotogràfica 522-533
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat. Aquestes tongades
s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació radial de l'espai hexagonal nord-est que es continua amb MR32,
formant crugia amb l'octògon intermig (MR30).
Igual a
Solidari amb
MR20, MR30
Cobert per
Tallat per
4,181
Se li adossa
UA2, 112,114,171
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
113
171
185
188
211

UEs que formen el MR
Revestiment UA2
Revestiment àmbit 6
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Forat constructiu a la part inferior de 185.3
Forat constructiu a la part inferior de 185.3
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
29 Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: N-S
Longitud (m): 6,69
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m): 1,90
Referència fotogràfica 534-571
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. L'extrem que toca al MR3 fou trencat parcialment per obrir un pas entre els àmbits
5 i 8.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula nord i l'hexàgon nord-oest. Trencat en
el seu punt d'unió amb MR3 per obrir una porta a l'àmbit 5.
Igual a
Solidari amb
MR3, MR20, MR21, MR30
Cobert per
Tallat per
4,106
Se li adossa
UA3,107,114,294
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
107
166
169
174
175
178
179
180
182
272
294

UEs que formen el MR
2n revestiment àmbit 5
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Forat constructiu a la part inferior de 174.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 174.4
1r revestiment àmbit 5
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
30 Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 10,89
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 3,31
Referència fotogràfica 572-618
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 2-3-4-5-6-7 i que conforma l'octògon intermig de
descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta entre els àmbits 4 i 7.
Igual a
Solidari amb
MR26,MR28,MR29,MR31,MR32,MR34,MR35
Cobert per
Tallat per
4,177,181,228
Se li adossa
UA2,114,193,215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
221
223
224
225
226
227
241
243
244
245
246
273

UEs que formen el MR
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 241.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 241.2
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
Porta
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
Marxapeu / llinda
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
Forat constructiu a la part inferior de 241.3
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
31 Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,30
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 1,70
Referència fotogràfica 903-938
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació que separa els àmbits 4 i 5, amb una porta central de
comunicació de 2,24m de llum, modificada posteriorment.
Igual a
Solidari amb
MR30,MR40
Cobert per
Tallat per
4,191,276,277,278
Se li adossa
215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
107
211
213
214
276
279
280
294

UEs que formen el MR
2n revestiment lacus
Forat constructiu desguàs 280
Mur format per banqueta i una tongada aèries
Porta
Trencat de la porta original
Encaix
Canal ímbrex
1r revestiment
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
32 Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,52
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m): 3,02
Referència fotogràfica 619-667
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Presenta una
porta quasi totalment conservada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació que separa els àmbits 3 i 4, amb una porta lateral de
comunicació de 0,80m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR30, MR40
Cobert per
Tallat per
4,181
Se li adossa
193,215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
186
187
189
190
192
216
295
296
297
298
301
305

UEs que formen el MR
Negatiu d'agulla a la part superior de 216.3
Forat constructiu a la part superior de 216.3
Porta
Revestiment brancal porta
Encaix tanca porta a 216.3
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 216.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 216.2
Forat constructiu a la part inferior de 216.3
Forat constructiu a la part inferior de 216.3
Negatiu d'agulla a la part inferior de 216.2
Encaix tanca porta a 216.2
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
33 Sector
Sondeig
Àmbit 23
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 4,70
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 1,30
Referència fotogràfica 668-677
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. . Presenta una
porta parcialment enderrocada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Façana oest del praefurnium, amb porta d'accés central d'arc de mig punt, caigut.
Igual a
Solidari amb
MR36,MR37
Cobert per
Tallat per
4,222,255
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
258
259
260
290
291

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i una tongada aèria
Porta
Arc caigut
Negatiu d'agulla a la part inferior de 258.1
Negatiu d'agulla a la part inferior de 258.1
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
34 Sector
Sondeig
Àmbit 1-2
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,40
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m): 1,98
Referència fotogràfica 678-689
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Presenta una
porta a la planta baixa quasi totalment perduda, i dos arcs de mig punt a la part inferior.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació que separa l'alveus de l'àmbit 1 i el caldarium de l'àmbit 2, amb
una porta central de comunicació quasi totalment perduda. Es comuniquen els els
hipocausts dels dos espais amb dos arcs de mig punt.
Igual a
Solidari amb
MR26,MR30,MR40
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
181
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
220
233
238
239
283
284

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i dues tongades aèries
Pilar de descàrrega dels dos arcs
Arcs de mig punt
Arc de mig punt
Negatiu d'agulla a la part inferior de 220.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 220.2
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
35 Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,30
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 3,14
Referència fotogràfica 690-729
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Presenta una
porta a la planta baixa quasi totalment perduda, i tres arcs de mig punt a la part inferior.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur de compartimentació que separa el caldarium de l'àmbit 2 i el tepidarium de l'àmbit
3, amb una porta central de comunicació parcialment conservada. Es comuniquen els els
hipocausts dels dos espais amb tres arcs de mig punt de secció obliqua.
Igual a
Solidari amb
MR30,MR40
Cobert per
Tallat per
4,212
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
181
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
217
218
219
230
231
234
235
236
237
240

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i cinc tongades aèries
Forat constructiu a la part inferior de 217.2
Arc hipocaustum
Pilar descàrrega arcs hipocaustum
Arc hipocaustum
Pilar descàrrega arcs hipocaustum
Arc hipocaustum
Forat constructiu a la part inferior de 217.2
Restes porta
Forat constructiu a la part inferior de 217.4
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
36 Sector
Sondeig
Àmbit 23
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 4,70
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 1,30
Referència fotogràfica 730-749
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades d'encofrat.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Façana nord del praefurnium.
Igual a
Solidari amb
MR33
Cobert per
Tallat per
4,222,255
Se li adossa
Adossat a
MR40
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
254
256
257
288
289

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i una tongada aèria
Negatiu d'agulla a la part inferior de 254.1
Negatiu d'agulla a la part inferior de 254.1
Negatiu d'agulla a la part inferior de 254.1
Negatiu d'agulla a la part superior de 254.1
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
37 Sector
Sondeig
Àmbit 23
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 4,50
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m): 1,10
Referència fotogràfica 750-755
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Definició
muraria
Interpretació Façana sud del praefurnium.
Igual a
Solidari amb
MR33
Cobert per
Tallat per
4,222,255
Se li adossa
Adossat a
MR25
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
261
292
293

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i una tongada aèria
Negatiu d'agulla a la part inferior de 261.1
Negatiu d'agulla a la part inferior de 261.1
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
38 Sector
Sondeig
Àmbit 23
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle V
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 1,40
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 0,80
Referència fotogràfica 978-983
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, emprant la tècnica de la maçoneria.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Paret nord del forn, que amb MR39 conforma l'accés a l'hipocaustum.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR40
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
255
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE

UEs que formen el MR

262
Muret encaixat lateralment al rebaix constructiu
MR
39 Sector
Sondeig
Àmbit 23
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle V
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 1,30
Amplada(cm): 0,46
Alçada (m): 0,83
Referència fotogràfica 978-983
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, emprant la tècnica de la maçoneria.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Paret sud del forn, que amb MR38 conforma l'accés a l'hipocaustum.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR40
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
255
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
263

UEs que formen el MR
Muret encaixat lateralment al rebaix constructiu
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
40 Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NE-SW
Longitud (m): 11,87
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 3,50
Referència fotogràfica 756-801
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. S'uneix per la
banqueta amb tots els MR veïns, mentre que l'angle que forma amb els MR3 i MR25 és bastit
amb carreus de granit poligonals. Presenta una porta amb restes d'un esglaó, una obertura
posterior a l'alçada de l'àmbit 3, i l'arc de mig punt de comunicació del forn i l'hipocaustum.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda del balneum, amb una porta
original a l'àmbit 4, una obertura posterior a l'àmbit 3 i l'accés del forn de l'àmbit 23 a
l'hipocaustum de l'àmbit 2.
Igual a
Solidari amb
MR3,MR25,MR31,MR32,MR34,MR35
Cobert per
Tallat per
4,181,252
Se li adossa
MR36,MR37,MR38,MR39,UA1,107,193,215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
229
232
242
248
249
250
251
253

UEs que formen el MR
Obertura de porta a àmbit 3
Forat constructiu a la part inferior de 250.4
Porta àmbit 4
Forat constructiu a la part inferior de 250.4
Arc de mig punt accés del forn
Mur format per banqueta i quatre tongades aèries
Brancals accés forn
Marxapeu/esglaó porta 242
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
41 Sector
Sondeig
Àmbit 15
Cronologia inicia A partir d'inici segle VI
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 1,45
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 0,65
Referència fotogràfica 802-811
Descripció Fragment d'un mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, possiblement fet amb encofrat.
Trencat i arrossegat fins a un angle de l'àmbit 15. Parcialment desmuntat a les intervencions
anteriors.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Fragment d'un mur de la construcció original (possiblement MR14), per fer un tancat dins
l'àmbit 15.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR42
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
86

UEs que formen el MR
Bloc provinent d'un mur fragmentat
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
42 Sector
Sondeig
Àmbit 15
Cronologia inicia A partir d'inici segle VI
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: E-W
Longitud (m): 1,55
Amplada(cm): 0,48
Alçada (m): 0,70
Referència fotogràfica 802-811
Descripció Fragment d'un mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, possiblement fet amb encofrat.
Trencat i arrossegat fins a un angle de l'àmbit 15.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Fragment d'un mur de la construcció original (possiblement MR14), per fer un tancat dins
l'àmbit 15.
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
MR41
Adossat a
MR11
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
85

UEs que formen el MR
Bloc provinent d'un mur fragmentat
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
43 Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 4,20
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 1,88
Referència fotogràfica 812-827
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta parcialment espoliada.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 18-19 i que amb el MR5 conforma part de l'octògon
intermig de descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta amb el MR8 com
a brancal de 1,20m de llum.
Igual a
Solidari amb
MR8,MR10
Cobert per
Tallat per
4,49,50
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
44
45
48

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Porta
Tapiat de 45
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa MR
MR
44 Sector
Sondeig
Àmbit 12-13
Cronologia inicia Finals segle IV - inici segle V
Cronologia final
Finals segle VI - inici segle VII
Orientació: NW-SE
Longitud (m): 3,80
Amplada(cm): 0,50
Alçada (m): 2,10
Referència fotogràfica 828-832
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat
aeri, primer amb tongades de maçoneria i les més elevades en encofrat, on ja apareixen
fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Presenta una
porta parcialment espoliada i tapiada, que continua fora dels límits del recinte.
Definició
Estructura muraria
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 12-13 i que amb el MR23 conforma part de l'octògon
intermig de descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta amb el MR17
com a brancal, que no es veu sencera, continuant fora del recinte.
Igual a
Solidari amb
MR22, [MR17]
Cobert per
Tallat per
4,133,137
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
UE
130
131
132
134
135
136

UEs que formen el MR
Mur format per banqueta i tres tongades aèries
Negatiu d'agulla a la part inferior de 130.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 130.2
Negatiu d'agulla a la part inferior de 130.2
Forat constructiu a la part superior de 130.2
Forat constructiu a la part inferior de 130.3

255

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa UA
UA
1 Sector
Sondeig
Àmbit 1
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Criteri de datació Absoluta per paraments
Referència fotogràfica 833-876
Descripció Banyera de planta hexagonal amb sistema de calefacció del paviment i de les parets, que
ocupa l'espai de la planta baixa de l'àmbit 1, amb un esglaó d'accés des de l'àmbit 2, que
també funciona de banc, i paviment i revestiments d'opus signinum. Presenta tres canals de
calefacció de secció triangular amb aplacat de tegula i un desguàs cap a l'exterior de l'edifici.
Tota l'estructura es sosté sobre l'hipocaust, gràcies a un sistema de pilars que fan de base a
la suspensura on s'assenta el paviment i la resta de l'estructura de la banyera.
Definició
Alveus
Interpretació Alveus del caldarium de l'espai de balneum en la seva primera fase de construcció i
utilització.
Se li adossa
Cobreix a
Cobert per
Reomple a
Igual a
En contacte amb
Adossat a
MR26, MR25, MR34, MR40
Reomplert per
Tallat per
222, 266
Talla a
Tapia a
Tapiat per
318, 319
Se li assenta
Assentat a
181
UE
UEs que formen la UA
202
Negatiu del desguàs que travessa MR25
264
Esglaó d'accés i banc
265
Paviment d'opus signinum sobre 269
267
Muret que conforma la fumarola entre MR26-34
268
Muret que conforma la fumarola entre MR25-34
269
Suspensura que remata els pilae
270
Revestiment de les parets de la banyera i l'esglaó
271
Muret que conforma la fumarola entre MR25-26
286
Aplacat de tegula adossat a 267, 268 i 271
299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 316,
Sistema
317, 323
de 10 pilae que suporten l'estructura
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa UA
UA
2 Sector
Sondeig
Àmbit 6
Cronologia A partir finals segle IV-inici segle V
Criteri de datació Relativa per paraments
Referència fotogràfica 877-902
Descripció Estructura de planta rectangular excavada al subsòl, aprofitant com a límit les banquetes
dels MR 28 i 30 a l'àmbit 6, i bastint els murs UE 176 i 183 (que s'adossa a la banqueta del
MR20), amb una escala d'accés al mur UE 176 que reaprofita una pilastra, quedant les parets
i el terra revestit amb opus signinum continu, amb una cubeta de decantació, a sobre del qual
es veuen concrecions i dipòsits calcaris. Se li associa el negatiu UE 247, que travessa el
MR30, com a possible pas de la conducció de reomplert del dipòsit.
Definició
Dipòsit
Interpretació Possible dipòsit de captació i acumulació d'aigües pluvials, com a reservori per les
activitats domèstiques i del balneum, que sembla construïr-se en el primer o segon
moment inicials al temps que el revestiment UE 171 de l'àmbit 6, i restar en funcionament
fins l'abandó de l'edifici.
Se li adossa
Cobreix a
Cobert per
Reomple a
Igual a
En contacte amb 171
Adossat a
MR28, MR30
Reomplert per
Veure HF'01-08
Tallat per
Talla a
309, MR20, MR28, MR30, Veure HF'01-08
Tapia a
Tapiat per
Se li assenta
Assentat a
UE
UEs que formen la UA
113
176
177
183
184
247

Revestiment i pavimentació d'opus signinum
Mur que travessa l'àmbit 6, amb el sistema d'accés
Rebaix constructiu
Mur que s'adossa a la banqueta del MR20
Escala de 3 esglaons aprofitant el mur UE 176
Negatiu per on passaria la canonada de reomplert
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa UA
UA
3 Sector
Sondeig
Àmbit 5
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Criteri de datació Absoluta per paraments
Referència fotogràfica 903-938
Descripció Estructura que ocupava la totalitat de l'espai intern de l'àmbit 5 en el moment inicial de
construcció, conservada parcialment. Funcionaria amb la porta del MR31, més elevada que
l'interior de l'àmbit 5, al qual es descendiria per un possible banc-esglaó que s'intueix a la
secció del MR31, presentant l'espai un banc corregut adossat a la primera tongada
constructiva dels MR 3 i 40, presentant tot l'espai un revestiment d'opus signinum de gra fi.
Es desconeix el seu paviment interior.
Definició
Piscina
Interpretació Piscina del frigidarium (àmbit 4), molt parcialment conservada.
Se li adossa
Cobreix a
Cobert per
Reomple a
Igual a
En contacte amb
Adossat a
Reomplert per
Tallat per
106, 191, 211, 276, 277, 278, UA5
Talla a
Tapia a
Tapiat per
Se li assenta
UA5
Assentat a
309
UE
UEs que formen la UA
294
Restes del revestiment intern de la piscina
313
Banc corregut adossat als MR3 i 40
314
Esglaó d'accés/banc, adossat al MR 31
MR3, 29, 30, 31, 40Trams de mur que delimiten l'espai de la piscina
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Fitxa UA
UA
4 Sector
Sondeig
Àmbit 1
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Criteri de datació Relativa per paraments
Referència fotogràfica 833-876
Descripció Transformació de l'alveus del caldarium, reduïnt la seva capacitat amb la construcció del mur
UE 319 que li dóna una planta de ferradura, i l'anul·lació de l'espai triangular de calefacció
parietal conformat pels MR25, MR26 i el mur UE 217, amb un nou revestiment de tota la
banyera i l'estança.
Definició
Alveus
Interpretació Segona fase d'ús de l'alveus del caldarium, reduïnt la seva capacitat, passant d'hexagonal
Se li adossa
Cobreix a
Cobert per
Reomple a
Igual a
En contacte amb
Adossat a
UA1
Reomplert per
Veure HF'01-08
Tallat per
4, 222, 266
Talla a
Tapia a
Tapiat per
Se li assenta
Assentat a
UA1
UE
UEs que formen la UA
167
Revestiment de les parets de la banyera i l'àmbit
202
Negatiu del desguàs que travessa MR25
264
Esglaó d'accés i banc
265
Paviment d'opus signinum sobre 269
267
Muret que conforma la fumarola entre MR26-34
268
Muret que conforma la fumarola entre MR26-34
269
Suspensura
286
Aplacat de tegula adossat a 267 i 268
299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 316,
Sistema
317, 323
de 10 pilae que suporten l'estructura
318
Tapiat de la fumarola entre MR25-26

259

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa UA
UA
5 Sector
Sondeig
Àmbit 5
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Criteri de datació Relativa per paraments
Referència fotogràfica 903-938
Descripció Dipòsit que es basteix a l'interior de l'àmbit 5, rebaixant parcialment les estructures
adossades de la UA3 i possiblement el paviment inicial, per assentar un nou paviment d'opus
signinum amb cubeta de decantació, que s'adossa al nou revestiment intern de les parets,
relacionat amb la construcció del canal de vessat de la premsa de l'àmbit 4 i l'obertura de la
porta amb l'àmbit 8.
Definició
Lacus
Interpretació Lacus de vi que recull el premsat del torcularium instal·lat als àmbits 4-7, amb accés des
de l'àmbit 8, transformat en celler.
Se li adossa
Cobreix a
Cobert per
Reomple a
Igual a
En contacte amb
Adossat a
Reomplert per
Veure HF'01-08
Tallat per
191
Talla a
UA3
Tapia a
Tapiat per
Se li assenta
Assentat a
UE
UEs que formen la UA
106
Porta oberta al MR29 per passar a l'àmbit 8
107
Nou revestiment intern de les parets
211
Perforació a MR34 per assentar el canal UE 280
275
Nou paviment d'opus signinum gruixut
276, 278
Rebaixos pel nou sistema d'accès i pas
277
Rebaix constructiu que afecta la UA3
279
Encaix possiblement pel sistema de tanca del canal
280
Canal de vessat del most
MR3, 29, 30, 31, 40
Trams de mur que delimiten l'espai
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa UA
UA
6 Sector
Sondeig
Àmbit 24
Cronologia . Finals segle IV-inici segle V
Criteri de datació Absoluta per paraments
Referència fotogràfica 33-39, 59-62, 81-66
Descripció Restes d'un dipòsit que ocupava l'espai interior de l'àmbit 24, de planta triangular, amb una
cubeta de decantació. Destruït quasi totalment entre inici del segle V i mitjans del segle V,
unificant l'espai amb l'àmbit 16, el qual es subdivideix en dos amb el MR24.
Definició
Dipòsit
Interpretació Possible dipòsit de captació de pluvials amb sistema de decantació. Presentaria una planta
similar a la piscina del frigidarium, però un sistema d'utilització com el del dipòsit de la
UA2.
Se li adossa
Cobreix a
Cobert per
Reomple a
Igual a
En contacte amb
Adossat a
Reomplert per
Tallat per
23
Talla a
309
Tapia a
Tapiat per
Se li assenta
Assentat a
UE
UEs que formen la UA
315
MR2, MR3, MR4

Possible rebaix de la cubeta de decantació.
Trams de mur que delimitarien el dipòsit.
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa UE
260 Sector

UE

Definició Estrat d'enderroc
Consistència Compacta
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
Color Marró

23

Sondeig

Textura Argilosa

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Potència (m)

0,30

Criteri de datació Relativa per paraments

Estrat format per fragments de tegula, maó i llosetes de pedra, caiguts de cantell, sobre
l'estratigrafia que tapia la porta UE 259, que no es va arribar a excavar (veure HF'01-08).
Restes de l'enderroc de l'arc de mig punt que formava la llinda de la porta d'accés al praefurnium.
668-671
Cobreix a

Adossat a

veure HF'01-08
Reomple a

259
En contacte amb

Se li adossa

Tallat per

Cobert per

4/222
Se li assenta

UE

309 Sector

Definició Estrat geològic
Consistència Compacta
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
Color Vermell clar

Tot l'espai

Textura Argilosa

Cronologia Substrat geològic

Sondeig
Potència (m)

-

Criteri de datació Absoluta per estratigrafia

Nivell d'argiles compactes de color vermell clar o ataronjat, sobre el qual es desenvolupen totes les
activitats antròpiques detectades al jaciment.
Substrat geològic de la zona.
Cobreix a

Adossat a

Reomple a

En contacte amb

Se li adossa

Tallat per

Cobert per

23, 24, 29, 67, 151, 155, 177, 181, 208, 209, 255, 324, 325
Se li assenta

Veure HF'01-08

Veure HF'01-08
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

3 Sector

Definició Negatiu

Àmbit
F.Planta -

Orientació -

15-21

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª 1/2 segle VI - inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta (UE 2) que comunica els àmbits 15 i 21.

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda de la porta del MR1, un cop l'edifici ja està abandonat i
parcialment reblert.
1-25
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

1, 2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

4 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

General

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia Medieval o moderna

Arrasament pràcticament horitzontal que afecta a la part superior dels paraments de l'edifici, un cop
colmatat pels sediments desbordats de les rieres.
Arrasament de la part superior de l'edifici, un cop colmatat per les avingudes de les rieres, que s'ha
de relacionar amb la transformació de l'espai en camps de conreu.
Totes
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

MR: 1,2,3,,5,6,8,9,11,12,13,15-26,28-33,35-37,40,43,44

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

9 Sector

Definició Negatiu
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

15-17

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª 1/2 segle VI - inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 15 i 17 (MR2).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda de la porta bastida al MR2.

Ref. fotogràfica
Igual a

172-196

Talla a

Reomplert per
Se li adossa

9,36,37

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

10 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

8-16-17

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir d'inici segle VII

Acció negativa que afecta a la part central del traçat de la tercera tongada constructiva del MR 2 (UE
5.3). Possiblement ocasionat durant el procés de reblert de l'edifici pels sediments de la riera.
Trencat parcial del MR2, possiblement ocasionat durant el procés de reblert de l'edifici a partir del
seu abandó al segle VII. Podria estar relacionat amb la caiguda de part del sistema de coberta en
aquest sector.
26-39
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

5, 5.3, 9

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

12 Sector

Definició Negatiu
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

16-24

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª 1/2 segle VI - inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava l'àmbit 16 amb l'exterior (MR6).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR6, que donava accés des de
l'exterior.
114-145
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

11,19,22

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

23 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta -

16

Sondeig

F. secció -

Cronologia Inici segle V a mitjans segle V

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Restes de l'acció d'enderroc i espoli del MR4 (UE 20) i de la possible pavimentació (inclosa una
possible cubeta de decantació) que cobria l'àmbit 24, deixant tant sols part de la banqueta del mur UE
20 en els seus extrems, on és solidària amb les dels MR 2, 5 i 6.
Destrucció i espoli del possible dipòsit (àmbit 24) i del mur que el delimitava (MR 4), en el moment de
redistribució de l'espai de l'àmbit 16.
114-136,146-150
Reomplert per
Se li adossa

5,20,22,24, 309

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

24 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

General

Sondeig

F.Planta Octogonal radia F. secció Rectangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) -

Criteri de datació Absoluta per paraments

Rebaix constructiu complex que es correspon amb l'arranament de l'espai i la realització d'una rasa
complexa composada per tres octògons concèntrics lligats per 8 radis, on s'assentarà l'esquelet de
l'edifici principal, i d'una rasa lineal en forma d'U on s'assentarà els murs del praefurnium que
s'adossa a l'edifici principal.
Rebaixos relacionats amb el projecte constructiu inicial de l'edifici octogonal de Can Ferrerons i les
seves estructures annexes, eliminant quasi totalment l'estratigrafia prèvia.
Totes
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

309, estratigrafia prèvia

Contemporani a

Cobert per

181,255

Tallat per

Se li assenta

23,29,67,151,177,181,255,277

UE

MR:1-6,8-26,28-33,36,37,40,43,44

28 Sector

Definició Negatiu de construcció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

F.Planta Rectangular

16

Sondeig

F. secció Rectangular

Profunditat (m) 0'13

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per estratigrafia

Orientació NE-SW
Descripció

Àmbit

Rasa practicada al substrat geològic (UE 309) i l'estratigrafia acumulada (veure memòria
intervencions 2001-2008), així com parcialment a la banqueta del MR6, per assentar el mur UE 26 i el
seu brancal UE 27.
Rasa de construcció del MR7.
146-150
Reomplert per
Veure HF'01-08

Talla a

Se li adossa

6.0,24,309

Contemporani a

Cobert per

Veure HF'01-08

Veure HF'01-08

Tallat per

Se li assenta

29

26,27

UE

29 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

16

Sondeig

F. secció -

Criteri de datació Relativa per estratigrafia

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Restes del negatiu d'enderroc i espoli del MR7, que sembla afectar a tota la superfície de l'àmbit 1624.
Destrucció del MR7 per reunificar l'espai de l'àmbit 16 (inclós l'antic àmbit 24), segurament per un
canvi de funcionalitat (dolia?).
146-150
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

26,27,28 (Veure HF'01-08)

Contemporani a

Profunditat (m) -

Cobert per

Veure HF'01-08

Veure HF'01-08

Tallat per

Se li assenta

Veure HF'01-08
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UE

33 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

16-18

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per estratigrafia

Cronologia 2001?

Destrucció que s'observa sobretot al punt d'unió dels MR 6 i 8 i que sembla haver-se produït durant la
fase prèvia als treballs de delimitació arqueològica de l'edifici.
Possible afectació de l'obra de forma prèvia a la intervenció arqueològica.
114-136, 151-155, 164-171
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

4, MR6, MR8, estratigrafia

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

34 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

17-19

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 25.4 del MR8, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
151-171
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

25.4

Contemporani a

Cobert per

25.4, 35

Tallat per

Se li assenta

UE

35 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

17-19

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 25.4 del MR8, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
151-171
Reomplert per
Se li adossa

25.4

Contemporani a

Cobert per

25.4,34

Tallat per

Profunditat (m) 0,46

Se li assenta
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UE

38 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

15

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 36.3 del MR9, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Tapiat pels sediments
posteriors i per la construcció de la tongada UE 25.3 del MR8.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. De fet, durant el
procés constructiu, queda tapiat en adossar-se la tongada constructiva UE 25.3 del mur MR8.
180-191
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

36.3

25.3

Contemporani a

Cobert per

36.3, 39, 40, 83

Tallat per

Se li assenta

UE

39 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

15-17

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 36.3 del MR9, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
172-196
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

36.3

Contemporani a

Cobert per

36.3, 38, 40, 83

Tallat per

Se li assenta

UE

40 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

15-17

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 36.3 del MR9, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
172-196
Reomplert per
Se li adossa

36.3

Contemporani a

Cobert per

36.3, 38, 39, 83

Tallat per

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Se li assenta
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UE

41 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

16-17

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 21.4 del MR5, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 7cm de diàmetre. Només es conserva la meitat
inferior, per l'arrasament UE 4.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
87-113
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

21.4

Contemporani a

Cobert per

21.4, 47

Tallat per

Se li assenta

UE

42 Sector

Definició Negatiu
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

16-17

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª 1/2 segle VI - inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Acció negativa que afecta al brancal de la porta que comunicava els àmbits 16 i 17 (MR5).

Interpretació

Espoli del brancal i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR5, que empra com a segon
brancal el parament del MR 2.
87-113
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

21

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

43 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

17-19

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 25.3 del MR8, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
151-171
Reomplert per
Se li adossa

25.3

Contemporani a

Cobert per

25.3

Tallat per

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Se li assenta
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UE

47 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

16-17

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 21.4 del MR5, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 8cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
87-113
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

21.4

Contemporani a

Cobert per

21.4, 41

Tallat per
UE

Se li assenta
49 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

18-19

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta al tapiat o esglaó (UE 48) de la porta que comunicava els àmbits 18 i 19
(MR43), possiblement igual al negatiu UE 50.
Espoli del possible tapiat o esglaó UE 48, bastit a la porta UE 45 un cop s'aixeca el nivell de circulació
de l'àmbit 19 amb el paviment UE 60. Possiblement es tracti de la mateixa acció que la UE 50, caldria
revisar l'estratigrafia (veure HF'01-08).
812-827
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

48

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

50 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta -

18-19

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 18 i 19 (MR43), un cop ja
es trobava parcialment colmatat l'espai. Possiblement igual al negatiu UE 49.
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR43, un cop ja es trobava
parcialment colmatat l'espai, tot i que podria igualar-se amb el negatiu UE 49 que afecta parcialment
a l'esglaó UE 48, caldria revisar l'estratigrafia (veure HF'01-08).
812-819
Reomplert per
Se li adossa

44, 45

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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UE

54 Sector

Definició Negatiu

F.Planta -

Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

19-20

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) 0,51

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª 1/2 segle V

Acció negativa que afecta al MR 10, concretament a la porta UE 52, consistent en el desmunt dels
brancals per ampliar el pas i bastir la porta UE 55, la qual funciona amb el paviment UE 60.
Ampliació del pas de porta entre els àmbits 19-20.
207-224
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

51, 52, 53

55

Contemporani a

Cobert per

55, 60

Tallat per

Se li assenta

56

55

UE

56 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

19-20

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta als brancals i al llindar que semblava existir encastat al paviment UE 52, de
la porta UE 55, que comunicava els àmbits 19 i 20 (MR10).
Espoli del brancal, del marxapeu i possiblement del llindar de la porta bastida al MR10, que havia
estat ampliada amb anterioritat.
207-224
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

51, 52, 53, 54, 55, 60

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

64 Sector

Definició Negatiu
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

15-20

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 15 i 20 (MR 11).

Interpretació

Espoli dels brancals i la llinda de la primera porta (UE 62) i possiblement del llindar existent sobre
l'estructura UE 63, d'una reforma posterior, al MR11.
225-257
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

61, 62, 63, 65

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4
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UE

67 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

21-22

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia Inici segle VI

Rebaix de tot l'espai dels àmbits 21 i 22, relacionat amb la caiguda o destrucció del MR 14, al qual
elimina quasi a nivell de fonament.
Rebaix que afecta a tot l'espai dels àmbits 21 i 22, que ocasiona la destrucció del mur UE 66 (MR 14),
afectant també a l'estratigrafia original, per tal de cercar un nou nivell de circulació, on s'assenta una
llar de foc, adossada a la banqueta constructiva del MR 12, que ara queda al descobert.
299-303
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

1, 66, 68, 309

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

69 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

21-20

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 68.3 del MR 12, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat amb dos negatius
idèntics més UE 70 i 89, ambdós a la part inferior de la tongada.
258-296
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

68.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

70 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

22-20

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 68.3 del MR 12, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat amb dos negatius
idèntics més UE 69 i 89, ambdós a la part inferior de la tongada.
258-296
Reomplert per
Se li adossa

68.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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UE

77 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació E-W
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

14-21

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE76.3 del MR15, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
304-308
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

76.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

81 Sector

Definició Negatiu

Àmbit
F.Planta -

Orientació -

14-15

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 14 i 15 (MR16).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR16.

Ref. fotogràfica
Igual a

309-315
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

79, 80

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

84 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació E-W
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

15-20

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 61.3 del MR11, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
225-257
Reomplert per
Se li adossa

61.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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UE

87 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

20

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 51.3 del MR10, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Tapiat per la construcció del
MR43.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. De fet, durant el
procés constructiu, queda tapiat en adossar-se la tongada constructiva UE 44.3 del mur MR43.
219-224
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

51.3

44.3

Contemporani a

Cobert per

51.3

Tallat per

Se li assenta

UE

88 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

15-21

Sondeig

F. secció Semicircular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 1.4 del MR 1, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Tot i que es conserva seccionat, la seva secció complerta seria
circular, d'uns 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. Parcialment
conservat.
1-25
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

1.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

89 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

20-22

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 68.3 del MR 12, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat amb dos negatius
idèntics més UE 69 i 70, ambdós a la part inferior de la tongada.
258-296
Reomplert per
Se li adossa

68.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

91 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

20-21

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Forat deixat possiblement per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc, tot
i estar ubicat al límit superior de la tongada anterior. Hauria funcionat segurament amb els tres forats
obrats disposats a la part inferior de la tongada a construir, però a diferència dels forats obrats, no
hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 68.3 del MR 12, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat amb tres forats obrats a
la part superior de la tongada (UE 71, 72 i 73) relacionats amb la bastida, i amb tres més obrats a la
part inferior de la tongada següent (UE 74, 75, 90), relacionats amb les tasques d'encofrat, amb els
quals segurament va funcionar donada la seva posició entre els forats UE 75 i 90, i el tipus de forat
constructiu de que es tracta.
258-296
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

68.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

93 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació E-W
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

13-14

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 92.3 del MR 17, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 8cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
316-319
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

92.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

96 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

13-15

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE94.4 del MR 18, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
320-326,330-346
Reomplert per
Se li adossa

94.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

98 Sector

Definició Negatiu
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

11-15

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir inici segle VI

Perforació que afecta a la tongada UE 94.5 i a la part superior de la UE 94.4, amb una amplada
irregular màxima de 0'56m i una alçada de 0'60m (quedant tallat pel negatiu UE 4), que comunica els
àmbits 11 i 14 a uns 2m d'alçada del nivell de circulació.
Possible perforació efectuada per evacuar els fums generats per l'estructura de combustió
documentada a l'àmbit 11 (veure HF'01-08), o un trencat posterior relacionat amb les tasques de
conreu en època medieval/moderna.
320-329
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

94.4, 94,5

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

99 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

13-15

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 13 i 15 (MR18), quan ja
estava parcialment colmatada.
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR18, quan ja estava l'espai
parcialment colmatat.
320-326,330-346
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

94, 97

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

105 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta -

9-15

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 9 i 15 (MR19), un cop ja
estava l'edifici parcialment colgat.
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR19, que també afecta
parcialment a l'estructura UE 104 que la tapiava a la part inferior.
347-377
Reomplert per
Se li adossa

100, 101, 104

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4
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Fitxa Negatiu
UE

106 Sector

Definició Negatiu
Orientació E-W
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

5-8

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Obertura practicada al MR29, en el seu extrem nord, en el punt de contacte amb el MR30, que el
trenca verticalment, deixant una obertura d'uns 0'84m d'amplada, a partir del coronament de la
tongada constructiva UE 174.1.
Possible porta oberta per comunicar el dipòsit de vi de l'àmbit 5, amb el celler de dolia en què es
transforma l'àmbit 8, augmentant la cota de circulació de l'espai. Es desconeix si va presentar algun
acabat posteriorment expoliat. Emprava com a marxapeu el propi mur trencat a l'alçada adequada al
moment. Caldria revisar l'estratigrafia per observar si existia algun possible nivell de circulació
conservat a aquesta cota a l'àmbit 8 o bé era una estructura aèrea de fusta no conservada.
537-541,549-571
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

174.1, 147.2, 174.3, 174.,4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

111 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

6-7-15

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 7 i 15 (MR20) i l'esglaó
que la reforma posteriorment (UE 112).
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR20, que sembla afectar
parcialment a l'esglaó UE 112.
387-390
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

108, 110, 112, 171

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

119 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta -

8-15

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 8 i 15 (MR21), un cop
l'edifici estava parcialment colmatat.
Espoli dels brancals i possiblement de la llinda de la porta bastida al MR21, afectant parcialment a
l'esglaó UE 120-121.
391-416
Reomplert per
Se li adossa

115, 116, 120, 121

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4
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Fitxa Negatiu
UE

122 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació E-W
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-15

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 100.4 del MR 19, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
347-377
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

100.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

125 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

11-13

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 124.2 del MR 22, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 10cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
417-429
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

124.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

128 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

11-13

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 124.2 del MR 22, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 5cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
417-429
Reomplert per
Se li adossa

124.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4
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Fitxa Negatiu
UE

129 Sector

Definició Negatiu
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

10 a 13

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 10 i 11 (MR23).

Interpretació

Espoli dels brancals i de la llinda, de la porta bastida al MR23.

Ref. fotogràfica
Igual a

417-429,430-442,828-832
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

124, 138, 139

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

131 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

12-13

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 130.2 del MR 44, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
828-832
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

130.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

132 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

12-13

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 130.2 del MR 44, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
828-832
Reomplert per
Se li adossa

130.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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UE

133 Sector

Definició Negatiu

F.Planta -

Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

12-13

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta a la possible porta que comunicava els àmbits 12 i 13 (MR44), que queda
fora de l'espai del soterrani actual i tapiat per la sedimentació que colmatà l'edifici.
Possible espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR44.
828-832
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

130

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

134 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

12-13

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 130.2 del MR 44, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
828-832
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

130.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

137 Sector

Definició Negatiu
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

12-13

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia .A partir 1ª ½ segle V

Descripció

Acció negativa que afecta a la part superior conservada del mur UE 130 (MR44).

Interpretació

Perforació feta al MR44 possiblement relacionada amb l'estructura de combustió de l'àmbit 10 (veure
HF'01-08).
828-832
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

130.2, 130.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4
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Fitxa Negatiu
UE

141 Sector

Definició Negatiu

Àmbit
F.Planta -

Orientació -

9-11

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 9 i 11 (MR24).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR24.

Ref. fotogràfica
Igual a

443-472
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

146

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

144 Sector

Definició Negatiu

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

F.Planta -

9

Sondeig

F. secció U

Profunditat (m) 0,50

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació E-W
Descripció

Àmbit

Obertura practicada al MR25, en el seu tram dins l'àmbit 9, just a tocar de l'angle amb el MR 26, que
el trenca verticalment, deixant una obertura d'entre 0'80 i 0'90m d'amplada, amb inici a mitjans de la
tongada constructiva UE 153.1.
Possible porta oberta a la façana oest de l'edifici, quan ja s'havia augmentat la cota de circulació de
l'àmbit 9, alineada amb el pas existent entre el MR27 i el MR26. Es desconeix si va presentar algun
acabat posteriorment expoliat. Emprava com a marxapeu el propi mur trencat a l'alçada adequada al
moment. Podria estar en relació amb les estructures exteriors (veure HF'01-08).
473-481
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

153

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

145 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta -

9

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per estratigrafia

Incisió practicada a una de les pedres de la tongada constructiva UE 160.2 del MR26, a la banda que
dona a l'àmbit 9, just a la perpendicular d'una de les fosses d'inhumació de la fase de necròpolis, i
sota la línia de l'embigat de l'altell previ.
Crismó gravat a la paret, que s'hauria de situar en relació a la tomba que es fa just a la seva
perpendicular en el darrer moment de l'edifici. Anteriorment en aquest punt és possible que hi
hagués hagut un reforç de l'embigat de l'altell, que hauria tapat la paret, caldria revisar la
documentació estratigràfica per tal de corroborar aquest punt.
385-491,498-517
Reomplert per
Se li adossa

160.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

280

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

147 Sector

Definició Negatiu de construcció

Àmbit
F.Planta -

9-10-11
F. secció Circular

Sondeig
Profunditat (m) 0,22

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació N-S
Descripció

Negatiu practicat a la part inferior de la tongada UE 146.4, d'entorn als 0'30m de diàmetre.

Interpretació

Forat practicat al MR 24 per encaixar una biga que reposaria sobre el pilar del negatiu UE 209
(fragment de miliari) al seu punt central, mentre que l'altre extrem s'introduiria al forat UE310
(MR26). formant part de l'estructura d'un altell superior. En aquest extrem reposaria també sobre la
pilastra del basament assentat al negatiu UE 208 (fragment de miliari).
443-472
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

146.4

Contemporani a

Cobert per

200, 204, 205, 208, 209, 210, 310, 311, MR27

Tallat per
UE

Se li assenta
149 Sector

Definició Estructura negativa

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

F.Planta Rectangular

9
F. secció Circular

Sondeig
Profunditat (m) 0,50

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació E-W
Descripció

Àmbit

Obertura practicada a la tongada UE 153.1 del MR25, possiblement relacionada amb l'estructura de
combustió documentada just a sota seu (veure HF'01-08), ja desmuntada. No sembla haver presentat
cap acabat intern.
Possible sortida de fums o accés d'aire per l'estructura de combustió situada en aquest punt,
possiblement bastida en el moment d'obertura de la porta UE 144.
473-484
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

153.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

151 Sector

Definició Negatiu de construcció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

F.Planta Rectangular

9
F. secció Rectangular

Sondeig
Profunditat (m) 0,40

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació N-S
Descripció

Àmbit

Rasa practicada a l'àmbit 9, en perpendicular al MR24, deixant un espai d'un metre sense arribar al
parament del MR26, per tal de bastir el mur UE 152.
Rasa de construcció del mur UE 152 (MR27), deixant un pas de porta entre el seu extrem i el MR26,
amb un metre de llum i una alçada de 1'80m, indicada pel forat UE 311, practicat al MR 26 per
encaixar la llinda.
999-1013
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

24, (Veure HF'01-08), 146.0

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

155

152
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Fitxa Negatiu
UE

155 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

9

Sondeig

F. secció -

Cronologia Finals segle V-inicis segle VI

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Nivell d'arrasament a l'àmbit 9, detectat a la destrucció del mur UE 152 (MR27) i que podria haver
afectat també a les parts aèries de les estructures de suport UE 204, 205, 208 i 209, i potser una altre
més a tocar del MR26 (caldria revisar la documentació estratigràfica HF'01-08).
Arrasament de les estructures que suportaven l'altell,
999-1013
Reomplert per
(veure HF'01-08)

Talla a

Se li adossa

151, 152, 204?, 205?, (veure HF'01-08)

Contemporani a

Cobert per
(veure HF'01-08)

Tallat per

Se li assenta

(veure HF'01-08)

UE

161 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

6-9

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 6 i 9 (MR26), tot
ocasionant desperfectes també al MR 19.
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR26, un cop ja l'espai es trobava
força colmatat, protegint la part baixa dels brancals i el marxapeu.
385-517
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

100.2, 100.3, 100.4, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 171

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

163 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

6-9

Sondeig

F. secció Quadrangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 160.2 del MR 26, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Es troba alineat a la part baixa
de la tongada amb els altres negatius UE 164, 165 i 168.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
385-517
Reomplert per
Se li adossa

160.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

164 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9

Sondeig

F. secció Quadrangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 160.2 del MR 26, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Es troba alineat a la part baixa
de la tongada amb els altres negatius UE 163, 165 i 168. Queda tapiat per la construcció de la tongada
241.2 del MR 30.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. Queda tapiat per
la construcció del MR 30.
385-517
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

160.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

165 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

1-9

Sondeig

F. secció Quadrangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 160.2 del MR 26, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Es troba alineat a la part baixa
de la tongada amb els altres negatius UE 163, 164 i 168. A l'àmbit 1, queda a l'interior de la fumarola
de l'alveus.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. Queda ocult per
la construcció de la fumarola de l'alveus.
385-517
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

160.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

168 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

1-9

Sondeig

F. secció Quadrangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 160.2 del MR 26, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Es troba alineat a la part baixa
de la tongada amb els altres negatius UE 163, 164 i 165. Només és visible des de l'àmbit 1.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
385-517
Reomplert per
Se li adossa

160.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

283

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

177 Sector

Definició Negatiu de construcció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

F.Planta Rectangular

6

Sondeig

F. secció Rectangular

Profunditat (m) 1,60

Cronologia A partir de finals segle IV - inici se Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació Descripció

UA2

Rebaix de tendència rectangular practicat a l'extrem est de l'àmbit 6, emprant com a límits els MR20,
28 i 30, per assentar el dipòsit UA2.
Rebaix constructiu del dipòsit de l'àmbit 6.
877-902, 996-998
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

MR20, MR28, MR30, 24, 309

113, 176, 183

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
113, 176, 183

UE

181 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Pentagonal

1-2-3

Sondeig

F. secció Rectangular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,70-0,80

Criteri de datació Absoluta per paraments

Rebaix d'uns 80cm de fondària practicat al substrat geològic que queda dins els espais delimitats per
les banquetes constructives dels MR25-26-30-32-34-35, per assentar el paviment UE 193.
Rebaix per construir la planta de l'hipocaust dels àmbits 1, 2 i 3, coetani al rebaix de l'àmbit 23, que
deixa a l'aire parcialment les banquetes de fonamentació.
572-587,619-636,678-729,756-766,833-876
Reomplert per

255

Talla a

Se li adossa

153.0,160.0,241.0,216.0,217.0,220.0,250.0,309

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

Veure HF'01-08
193

UE

186 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

3-4

Sondeig

F. secció Rectangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 216.3 del MR 32, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat de la tongada superior. Secció rectangular de 8x6cm de costat.
Alineat a la part superior de la tongada amb el forat constructiu UE 187.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
619-667
Reomplert per
Se li adossa

216.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

191 Sector

Definició Negatiu

Àmbit
F.Planta -

Orientació -

4-5

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 4 i 5 (MR31).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR31.

Ref. fotogràfica
Igual a

903-938
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

213.2, 214

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

192 Sector

Definició Negatiu

F.Planta Rectangular

Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

3-4

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Perforació realitzada perpendicularment al brancal nord-oest de la porta UE 189, de secció circular
de 10cm de diàmetre.
Encaix del sistema de tanca del batent de fusta de la porta que comunicava els àmbits 3 i 4.
619-667
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

189

190

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

194 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Profunditat (m) 0,12

Criteri de datació Absoluta per paraments

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-11

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR 24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 10cm de diàmetre. Alineat amb els negatius UE
196, 197, 198, a la part superior de la tongada.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de la bastida quan el morter encara era fresc.
443-472
Reomplert per
Se li adossa

146.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

196 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-10

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR 24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 10cm de diàmetre. Alineat amb els negatius UE
196, 197, 198, a la part superior de la tongada.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de la bastida quan el morter encara era fresc
443-472
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

146.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

197 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-10

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR 24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 10cm de diàmetre. Alineat amb els negatius UE
194, 196, 198, a la part superior de la tongada.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de la bastida quan el morter encara era fresc
443-472
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

146.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

198 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

Sondeig

9-10
F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR 24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 10cm de diàmetre. Alineat amb els negatius UE
194, 196, 197, a la part superior de la tongada.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de la bastida quan el morter encara era fresc
443-472
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

199 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR 24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
443-472
Reomplert per
207

Talla a

Se li adossa

146.3

138

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

200 Sector

Definició Negatiu de construcció

Àmbit
F.Planta Rectangular

9

Sondeig

F. secció Circular

Profunditat (m) 0,20

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació N-S
Descripció

Negatiu practicat al punt d'unió de les tongades UE 146.3 i 146.4, d'entorn als 0'40m de diàmetre.

Interpretació

Forat practicat al MR 24 per encaixar una biga que reposaria sobre la pilastra del basament UE 205 al
seu punt central, mentre que l'altre extrem s'introduiria al forat UE 210 (MR26), formant part de
l'estructura d'un altell superior.
443-472
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

146.3, 146.4, 201

Contemporani a

Cobert per

147, 204, 205, 208, 209, 210, 310, 311, MR27

Tallat per

Se li assenta

UE

202 Sector

Definició Negatiu
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

UA1-4

Àmbit

F.Planta Rectangular

1

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Criteri de datació Absoluta per paraments

Perforació realitzada a través del MR25, des del fons de la banyera de la UA1 a l'exterior, amb una
forta pendent, amb un diàmetre d'uns 8cm, que en els dos extrems s'eixampla per l'extracció de la
canonada o tap que hi devien existir, essent a l'interior de 16cm i a l'exterior de 30cm.
Perforació on s'ubicava la canonada de desguàs de la banyera de l'alveus en les seves dues fases.
833-876
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

MR25

319

Contemporani a

Cobert per

265

Tallat per

Profunditat (m) 0,70

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

203 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-10

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.4 del MR 24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Possible forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
443-472
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

146.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

205 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-10

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 10cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
443-472
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

146.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

206 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

9-10

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 146.3 del MR24, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
443-472
Reomplert per
Se li adossa

146.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

208 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Quadrangular

9

Sondeig

F. secció Quadrangular

Profunditat (m) >0,35

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments
Negatiu detectat a l'àmbit 9 on hi havia un fragment de miliari assentat (extret i exposat amb el del
negatiu UE 209), alineat amb els forats de biga UE 214 i 147 i el negatiu UE 208 en sentit nord-sud.
Afecta al substrat geològic i hauria tallat a l'estratigrafia (veure HF'01-08), desconeixent la seva
fondària original.
Forat per encaixar un fragment de miliari per servir de basament a un pilar de sustentació de l'altell
obrat a l'àmbit 9.
443-472,953-954,999-1013
Reomplert per
(veure HF'01-08)

Talla a

Se li adossa

39, (veure HF'01-08)

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

(veure HF'01-08)
Fragment de miliari ja extret (veure HF'01-08)

UE

209 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Quadrangular

9
F. secció Cubeta

Sondeig
Profunditat (m) >0,20

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments
Negatiu detectat a l'àmbit 9 on hi havia un fragment de miliari assentat (extret i exposat amb el del
negatiu UE 208), alineat amb el basament UE 204 i la pilastra UE 205 en sentit E-W, i amb els forats de
biga UE 214 i 147 i el negatiu UE 208 en sentit nord-sud. Afecta al substrat geològic i hauria tallat a
l'estratigrafia (veure HF'01-08), desconeixent la seva fondària original.
Forat per encaixar un fragment de miliari per servir de basament a un pilar de sustentació de l'altell
obrat a l'àmbit 9.
443-472,955-956,999-1013
Reomplert per
(veure HF'01-08)

Talla a

Se li adossa

39, (veure HF'01-08)

Contemporani a

Cobert per
(veure HF'01-08)

Tallat per

Se li assenta
Fragment de miliari ja extret (veure HF'01-08)
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Fitxa Negatiu
UE

210 Sector

Definició Negatiu de construcció

Àmbit
F.Planta -

9

Sondeig

F. secció Circular

Profunditat (m) >0,25

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Orientació N-S
Descripció

Negatiu practicat a la part inferior de la tongada UE 160.4, d'entorn als 0'35m de diàmetre.

Interpretació

Forat practicat al MR 26 per encaixar una biga que reposaria sobre la pilastra del basament UE 205 al
seu punt central, mentre que l'altre extrem s'introduiria al forat UE 200 (MR24) , formant part de
l'estructura d'un altell superior.
385-491, 498-517
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

160.4, 173

Contemporani a

Cobert per

147, 200, 204, 205, 208, 209, 310, 311, MR27

Tallat per

Se li assenta

UE

211 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

4-5

Sondeig

F. secció Circular

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Perforació practicada a la tongada constructiva UE 213.1 del MR31, travessant-lo perpendicularment i
amb pendent descendent vers l'àmbit 5, per instal·lar la canonada UE 280.
Perforació per col·locar la canonada UE 280 que conduia el most premsat a l'àmbit 4 al lacus de
l'àmbit 5 (UA5).
902-938
Reomplert per
280

Talla a

Se li adossa

213.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

294?

UE

212 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

2-3

Sondeig

F. secció -

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 2 i 3 (MR35).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR35, que comunicava el
caldarium i el tepidarium.
690-729
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

217.1, 217.2, 217.3, 217.4, 237

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

290

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

222 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

1-2

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta a la part superior del MR34, desapareixent la porta que comunicava els
àmbits 1 i 2.
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la zona de comunicació del MR34, que afecta a tota la
part superior del mateix.
678-689
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

220.2, UA1, UA4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

224 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

2

Sondeig

F. secció Rectangular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 241.2 del MR30, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció rectangular de 6x5cm de costat. Alineat a la part inferior de
la tongada amb el negatiu d'agulla UE 225. Tapiat per la construcció del MR26.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. Tapiat per la
construcció del MR26.
572-580
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

241.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

160.2

UE

225 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

2-6

Sondeig

F. secció Rectangula

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 241.2 del MR30, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció rectangular de 6x5cm de costat. Alineat a la part inferior de
la tongada amb el negatiu d'agulla UE 224. Tapiat pel revestiment UE 171.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici. Tapiat pel
revestiment UE 171.
572-580,592-604
Reomplert per
Se li adossa

241.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

171
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

228 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació -

Àmbit
F.Planta -

4-7

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Descripció

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava els àmbits 4-7 (MR30).

Interpretació

Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR30, respectant el marxapeu UE
244, possiblement colgat.
588-589,605-618
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

227, 241.1 241.2, 241.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

229 Sector

Definició Estructura negativa
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

3

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Obertura de 1'06m d'amplada i mínim 1,30m d'alçada, practicada al MR40, pràcticament al centre de
l'àmbit 3, a partir del coronament de la tongada constructiva UE 250.2.
Restes possiblement espoliades, d'una porta oberta per accedir a l'àmbit 3, quan aquest s'havia
transformat en recinte domèstic.
762-766,790-801
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

250.2, 250.3, 250.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

247 Sector

Definició Negatiu
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Cònica

3-6

Sondeig

F. secció Cònica

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Perforació que afecta a les tongades constructives UE 241.1 i 242.2, travessant el MR30, amb un
diàmetre de 46cm a l'àmbit 3 i de 0'36 a l'àmbit 6.
Perforació duta a terme en origen per col·locar una canal de desguàs cap al dipòsit de la UA2,
posteriorment extreta.
581-587,592-604
Reomplert per
Se li adossa

241.1, 241.2

Contemporani a

Cobert per

UA2

Tallat per

Profunditat (m) 0,36

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

252 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

4

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia 1ª ½ segle VI-inici segle VII

Acció negativa que afecta als brancals de la porta que comunicava l'exterior amb l'àmbit 4 (MR40), així
com possiblement a l'escala que li donava accès (UE 253).
Espoli dels brancals i possiblement la llinda, de la porta bastida al MR40, i de l'escala que permetia
pujar-hi des de l'exterior.
767-769,790-801
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

242, 250.2, 250.3, 250.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

255 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

23

Sondeig

F. secció -

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,55

Criteri de datació Absoluta per paraments

Rebaix interior de la meitat NW de l'àmbit 23, amb una rasa central que continua vers l'arc de mig
punt del MR40, realitzat un cop les parets de l'àmbit 23 ja estaven aixecades.
Rebaix realitzat per construir el forn i l'accés a l'hipocaust, que es podria igualar al rebaix UE 181 de
l'interior dels àmbits 1, 2 i 3, amb el qual es configura l'hipocaust.
668-677,730-755
Reomplert per

181

Talla a

Se li adossa

254, 258, 261, 309

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

(veure HF'01-08)
262, 263

UE

256 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,50

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 254.1 del MR 36, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
730-749
Reomplert per
Se li adossa

254.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

293

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

257 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 254.1 del MR 36, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
730-749
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

254.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

266 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Circular

1

Sondeig

F. secció -

Profunditat (m) 0,10

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Negatiu de planta circular, de 48cm de diàmetre, practicat al paviment UE 265 de la banyera de
l'àmbit 1, coetàniament a l'expoli dels paviments de les sales de la planta baixa dels àmbits 2 i 3, que
afecten a les pilae dels seus hipocausts.
Expoli/destrucció de les pavimentacions que oculten l'hipocaust, previ al seu reblert i transformació
de l'espai en vivenda.
833-876
Reomplert per
Veure HF'01-08

Talla a

Se li adossa

265

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

272 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació E-W
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

7-8

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 174.4 del MR 29, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre, de la qual es conserva només la
meitat. Alineat amb el negatiu d'agulla UE 285.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
542-571
Reomplert per
Se li adossa

174.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4
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Fitxa Negatiu
UE

276 Sector

UA5

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

F.Planta Rectangular

4-5

Sondeig

F. secció Rectangular

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Rebaix practicat a l'extrem sud del marxapeu de la porta UE 214, amb una amplada de 0,63m i una
fondària de 0,16m.
Encaix possiblement relacionat amb el UE 278, que podria haver servit per bastir el nou accés al lacus
de l'àmbit 5 (UA 5), o una passera de fusta que el comuniqués amb la nova porta UE 106.
903-938
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

213.1, 214

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

277 Sector

UA5

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

F.Planta Rectangular

5

Sondeig

F. secció Rectangular

Profunditat (m) 0,70

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Rebaix de l'interior de l'àmbit 5, que afecta a la UA3, repicant el banc UE 313 i el banc/escala UE314,
per assentar el paviment UE 275, deixant un rebaix de cubeta central, que podria haver existit ja
prèviament.
Repicat de les estructures de la piscina del frigidarium, que podria haver afectat també el terra de la
mateixa, per transformar l'espai en lacus.
903-938
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

MR3, MR29, MR30, MR31, MR40, 313, 314

107

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
275

UE

278 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

UA5

Àmbit

F.Planta Rectangular

4-5

Sondeig

F. secció Rectangular

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Rebaix practicat a l'extrem nord del marxapeu de la porta UE 214, amb una amplada màxima de
0,44m i una fondària de 0,10m.
Encaix possiblement relacionat amb el UE 276, que podria haver servit per bastir el nou accés al lacus
de l'àmbit 5 (UA 5), o una passera de fusta que el comuniqués amb la nova porta UE 106.
730-749
Reomplert per
Se li adossa

213.1, 214

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

279 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

UA5

Àmbit

F.Planta Rectangular

5

Sondeig

F. secció Quadrangular

Profunditat (m) 0,16

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Encaix de secció quadrangular (6cm de costat) i una fondària de 16cm, visible des del lacus UA 5 de
l'àmbit 5 al parament del MR31, sobre la canonada UE 280. S'observa al morter com s'havia adherit a
un pal de fusta.
Encaix de la fusta que hauria servit per tancar la sortida de la canal UE 280.
730-749
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

213.1

Contemporani a

Cobert per

211, 280

Tallat per

Se li assenta

UE

283 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

1-2

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 220.2 del MR 34, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Està alineat amb el negatiu
d'agulla UE 284 a la part inferior de la tongada.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
678-689
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

220.2

UA1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

284 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Àmbit
F.Planta Rectangular

1-2

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 220.2 del MR 34, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Està alineat amb el negatiu
d'agulla UE 283 a la part inferior de la tongada.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
678-689
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

220.2

UA1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

285 Sector

Definició Negatiu

F.Planta Rectangular

Orientació E-W
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit

7-8

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 174.4 del MR 29, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre, de la qual es conserva només la
meitat. Alineat amb el negatiu d'agulla UE 272.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
542-571
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

174.4

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4

UE

287 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 254.1 del MR 36, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
370-749
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

254.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

288 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 254.1 del MR 36, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
370-749
Reomplert per
Se li adossa

254.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

297

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

289 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,48

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat a la part superior del morter de la tongada constructiva UE 254.1 del MR 36, no
obrat, deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat de la tongada constructiva superior, no
conservada. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
370-749
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

254.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

4/222

UE

290 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 258.1 del MR 33, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
668-677
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

258.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

291 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 258.1 del MR 33, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc.
668-677
Reomplert per
Se li adossa

258.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

292 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Rectangular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 261.1 del MR 37, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció rectangular de 8x7cm de costat. Alineat a la part inferior de
la tongada amb el negatius UE 293.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
750-755
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

261.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

293 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

23

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 261.1 del MR 37, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat a la part inferior de la
tongada amb els negatius UE 292.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
750-755
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

261.1

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

295 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

3-4

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 216.2 del MR 32, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat a la part inferior de la
tongada amb els negatius UE 296 i 301.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
619-667
Reomplert per
Se li adossa

216.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

296 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

3-4

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 216.2 del MR 32, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat a la part inferior de la
tongada amb els negatius UE 295 i 301.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
619-667
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

216.3

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

301 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació NE-SW
Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Rectangular

3-4

Sondeig

F. secció Circular

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,46

Criteri de datació Absoluta per paraments

Espai buit conservat al morter de la tongada constructiva UE 216.2 del MR 32, no obrat, deixat per la
retirada de l’agulla de l’encofrat. Secció circular de 6cm de diàmetre. Alineat a la part inferior de la
tongada amb els negatius UE 295 i 296.
Forat deixat per la retirada de l’agulla de l’encofrat quan el morter encara era fresc. A diferència dels
forats obrats, no hauria tingut cap altre paper dins el projecte constructiu de l'edifici.
619-667
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

216.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

UE

305 Sector

Definició Negatiu
Orientació NE-SW
Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Àmbit
F.Planta Rectangular

4

Sondeig

F. secció S

Cronologia Finals segle IV - inici segle V

Profunditat (m) 0,22

Criteri de datació Absoluta per paraments

Encaix practicat al brancal SE de la porta UE 189 que comunica els àmbits 3 i 4, visible des de l'àmbit
4, en forma de "S".
Encaix del sistema de tanca del batent de fusta de la porta que comunicava els àmbits 3 i 4, des de
l'àmbit 4.
637-667
Reomplert per
Se li adossa

189, 216.2

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

308 Sector

Definició Negatiu
Orientació NW-SE
Descripció

Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

3-4

Sondeig

F. secció L

Profunditat (m) -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Límit rectilini marcat a la repavimentació UE 215 de l'àmbit 4, al pas de la porta UE 189 que el
comunica amb l'àmbit 3, formant un esglaonet d'uns centímetres, per passar a circular sobre
l'anterior paviment UE 281.
Encaix deixat al paviment UE 215, on topava el batent de fusta de la porta que comunicava els àmbits 3
i 4, o bé d'un marxapeu de fusta, en el moment de transformació de l'àmbit 4 de frigidarium a
torcularium.
619-667
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

215

Contemporani a

Cobert per

215

Tallat per
UE

Se li assenta
310 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S

Àmbit
F.Planta -

9
F. secció Circular

Sondeig
Profunditat (m) 0,48

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Negatiu practicat a la part inferior de la tongada UE 160.4, d'entorn als 0'30m de diàmetre.

Interpretació

Forat practicat al MR 26 per encaixar una biga que reposaria sobre el pilar del negatiu UE 209
(fragment de miliari) al seu punt central, mentre que l'altre extrem s'introduiria al forat UE 147
(MR24). formant part de l'estructura d'un altell superior. En aquell extrem reposaria també sobre la
pilastra del basament assentat al negatiu UE 208 (fragment de miliari).
498-517
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

160.4

Contemporani a

Cobert per

147, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 311, MR27

Tallat per
UE

Se li assenta
311 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació N-S

Àmbit
F.Planta -

9
F. secció Circular

Sondeig
Profunditat (m) >0,15

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Descripció

Negatiu practicat a la part inferior de la tongada UE 160.3, d'entorn als 0'30m de diàmetre.

Interpretació

Forat practicat al MR26, que correspondria amb l'espoli del travesser de la porta bastida entre el
parament intern d'aquest i el final del MR27, que subdivideix l'àmbit 9, i a l'hora conforma part de
l'estructura de l'altell que es basteix per aprofitar l'alçada de l'estança. Ens permet establir l'alçada
de la porta entorn als 1'80m.
498-517
Reomplert per

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

Se li adossa

160.2, 160.3

Contemporani a

Cobert per

147, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 310, MR27

Tallat per

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

315 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

UA6

Àmbit

F.Planta Circular

24

Sondeig

F. secció Cubeta

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) 0,20

Criteri de datació Absoluta per paraments

Restes del rebaix de construcció del dipòsit de l'àmbit 24, del qual només es pot observar el traçat de
la cubeta rebaixada al substrat geològic, d'uns 80-90cm de diàmetre, posteriorment afectat per
l'espoli/enderroc UE 23.
Rebaix constructiu del dipòsit que ocupava l'àmbit 24 (UA6), del qual només es pot apreciar la marca
de la cubeta central, afectada pel negatiu UE 23.
33-39, 59-62, 81-86
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

309

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

23

UE

320 Sector

Definició Negatiu
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

UA4

Àmbit

F.Planta Semicircular

1
F. secció Circular

Sondeig
Profunditat (m) 0,02

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Encaix de secció circular deixat al revestiment UE 167 del MR26, perpendicular, de poca fondària, i
3cm de diàmetre. Es troba sobre l'espai buit entre els negatius UE 321 i 322.
Encaix d'un element possiblement de fusta que hi havia a la paret de l'alveus, com a mínim durant la
seva segona fase, i que funcionaria amb els UE 321 i 322, possiblement per sostenir algun element
necessari en aquesta àrea de bany (galleda, roba,etc).
833-876
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

MR26, 167

Contemporani a

Cobert per

321, 322

Tallat per

Se li assenta

UE

321 Sector

Definició Negatiu
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a
Talla a

UA4

Àmbit

F.Planta Rectangular

1
F. secció Circular

Encaix de secció circular deixat al revestiment UE 167 del MR26, que perfora de forma inclinada cap al
nord, de 4cm de diàmetre, paral·lel al negatiu UE 322.
Encaix d'un element possiblement de fusta que hi havia a la paret de l'alveus, com a mínim durant la
seva segona fase, i que funcionaria amb els UE 320 i 322, possiblement per sostenir algun element
necessari en aquesta àrea de bany (galleda, roba,etc).
833-876
Reomplert per
Se li adossa
Cobert per

320, 322

Tallat per

Profunditat (m) 0,6

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

MR26, 167

Contemporani a

Sondeig

Se li assenta
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Fitxa Negatiu
UE

322 Sector

Definició Negatiu
Orientació NW-SE
Descripció
Interpretació

Ref. fotogràfica
Igual a

UA4

Àmbit

F.Planta Rectangular

1

Sondeig

F. secció Circular

Profunditat (m) 0,6

Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle Criteri de datació Relativa per paraments

Encaix de secció circular deixat al revestiment UE 167 del MR26, que perfora de forma inclinada cap al
nord, de 4cm de diàmetre, paral·lel al negatiu UE 321.
Encaix d'un element possiblement de fusta que hi havia a la paret de l'alveus, com a mínim durant la
seva segona fase, i que funcionaria amb els UE 320 i 321, possiblement per sostenir algun element
necessari en aquesta àrea de bany (galleda, roba,etc).
833-876
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

MR26, 167

Contemporani a

Cobert per

320, 321

Tallat per

Se li assenta

UE

324 Sector

Definició Negatiu de construcció
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta U

23

Sondeig

F. secció Rectangular

Cronologia Finals segle IV-inici segle V

Profunditat (m) >0,70

Criteri de datació Absoluta per paraments

Rasa de secció rectangular i planta en forma d'U, amb una interrupció al centre del tram mitger, que
afecta al substrat geològic UE 309, i que es realitza un cop la banqueta constructiva de l'edifici
octogonal ja s'ha aixecat en aquest punt, per assentar les banquetes constructives dels murs MR 33,
33 i 37.
Rasa de construcció dels murs del praefurnium, un cop la base constructiva de l'edifici octogonal ja
estava executada en aquesta àrea.
668-677,730-755
Reomplert per

Talla a

Se li adossa

24, 309, MR25, MR40

Contemporani a

Cobert per

Tallat per

Se li assenta

255

254, 258, 261

UE

325 Sector

Definició Negatiu
Orientació Descripció

Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta Ovalada

7

Sondeig

F. secció Cubeta

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Trencat de planta circular practicat al centre de l'àmbit 7, afectant a la pavimentació d'opus sigininum
UE 114 de l'àmbit i, segons les dades de l'excavació a la seva preparació i possiblement el substrat
geològic, amb unes dimensions de 2,10x1,74m i una fondària de 54cm.
Encaix practicat al paviment UE 114 de l'àmbit 7 per assentar el contrapès de la premsa situada sobre
el paviment UE 215 de l'àmbit 4.
529-533,542-548,605-618
Reomplert per
Veure HF'01-08

Talla a

Se li adossa

114, Veure HF'01-08

Contemporani a

Profunditat (m) 0,54

Cobert per

215, UA5

Veure HF'01-08

Tallat per

Se li assenta
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Negatiu
UE

326 Sector

Definició Negatiu d'arrassament
Orientació Descripció
Interpretació
Ref. fotogràfica
Igual a

Àmbit
F.Planta -

23

Sondeig

F. secció -

Criteri de datació Relativa per paraments

Cronologia A partir 1ª ½ segle V

Destrucció de la part superior de l'àmbit 23, afectant al coronament del forn (UE261 i 262), fins deixarlo al nivell de circulació exterior, en el moment d'anul·lació de la planta de l'hipocaust.
Enderroc del praefurnium i el fornax en el moment d'anul·lació de la planta d'hipocaust, fins a la
cota de circulació exterior.
672-677,730-755,770-789,978-983
Reomplert per
Veure HF'01-08

Talla a

Se li adossa

MR33, MR36, MR37, MR38, MR39

Contemporani a

Cobert per

266

Tallat per

Profunditat (m) -

Se li assenta

Veure HF'01-08
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Fitxa Paviment
UE

60 Sector

Àmbit

Definició Paviment

19-20

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Components Morter de calç, ceràmi Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Gruix /Ampl./Long.(m) 0,06
Descripció
Interpretació

Igual a

Sondeig

/

5,23

/

10

Superfície (m2) 45'65

Criteri datació Relativa per paraments

Ref. fotogràfica 1017-1020

Paviment d'opus signinum obrat als àmbits 19 i 20, un cop les pilastres UE 57 i 59 ja estaven bastides.
S'adossa
als esglaons
UE 48
63, segurament
Segons la que
memòria
HF'01Pavimentació
dels àmbits
19 ii UE
20 que
ocasiona un coetanis
augmentdel
delpaviment.
nivell de circulació,
es soluciona
08,
s'assenta
sobre
un
rudus,
bastit
sobre
els
nivells
originals
del
moment
constructiu
de
l'edifici.
amb la construcció dels esglaons UE 48 i 63, per salvar el desnivell resultant amb els àmbits 18 i 15,
Està
afectat pel rebaix
de les pantalles
del soterrani
actual.
respectivament.
Es construeix
en el moment
de transformació
dels usos originals de l'edifici, un cop
ja l'aula tenia un primer altell. Afectat pel rebaix d'obra.
Contemporani a

Adossat a

Reomple a

25.1, 36.1, 44.1, 45, 48, 51.1, 57, 58, 61.1, 62, 68.1
Assentat a

Se li adossa

Tallat per

Cobert per

33, 56, 64, forat pal (Veure HF'01-08)
Se li assenta

Veure HF'01-08
Solidari amb

59

Assentat a

Tapia a

UE

114 Sector

Àmbit

Definició Paviment

7

Sondeig

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Superfície (m2) 6

Components Morter de calç, ceràmi Cronologia Finals segle IV-inici segle Criteri datació Absoluta per paraments
Gruix /Ampl./Long.(m) 0,20
Descripció
Interpretació

/

2,77

/

4,40 Ref. fotogràfica 529-533, 542-548, 605-618

Pavimentació d'opus signinum de l'àmbit 7, que s'adossa a totes les parets de l'àmbit i queda afectada
pel
negatiudeUE325.
Paviment
l'apodyterium, posteriorment trencat per assentar el contrapés de la premsa ubicada a
l'àmbit 4.

Igual a

Contemporani a

Adossat a

Reomple a

MR20, MR28, MR29, MR30
Assentat a

Se li adossa

Veure HF'01-08
Tallat per

Cobert per

325
Se li assenta

Veure HF'01-08
Solidari amb

Assentat a

Tapia a

Veure HF'01-08
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Fitxa Paviment
UE

193 Sector

Àmbit

Definició Paviment

1-2-3

Sondeig

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Superfície (m2) 19,37

Components Morter de calç, ceràmi Cronologia Finals segle IV-inici segle Criteri datació Absoluta per paraments
Gruix /Ampl./Long.(m)

-

/

3,30

/

7,32 Ref. fotogràfica 1021-1034

Descripció

Pavimentació d'opus signinum que cobreix tota la planta de l'hipocaust dels àmbits 1, 2 i 3.

Interpretació

Paviment de la planta de l'hipocaust.

Igual a

Contemporani a

Adossat a

Reomple a

MR25, MR26, MR30, MR32, MR34, MR35, MR40
Assentat a

Se li adossa

181
Tallat per

Cobert per

Se li assenta

Veure HF'01-08
Solidari amb

UA1, pilae àmbits 2 i 3 (Veure HF'01-08)

Assentat a

Tapia a

181

UE

215 Sector

Àmbit

Definició Paviment

4

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Components Morter de calç, ceràmi Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Gruix /Ampl./Long.(m)
Descripció
Interpretació

Sondeig

-

/

3,5

/

Superfície (m2) 12,25

Criteri datació Relativa per paraments

3,5 Ref. fotogràfica 994-995

Paviment d'opus signinum bastit sobre l'anterior de l'àmbit 4 (UE 281), amb una inclinació vers el
canal
UE 280
travessa el
MR31
vers el lacus
l'àmbit 5.
seu centre
presenta per
unavessar
plataforma
Paviment
del que
torcularium,
amb
la plataforma
de de
la premsa
i laAlinclinació
necessària
el
circular,
d'uns
dos
centímetres
d'alçada
i
1,70m
de
diàmetre.
most cap al lacus UA5.

Igual a

Contemporani a

Adossat a

Reomple a

MR30, MR31, MR32, MR40
Assentat a

Se li adossa

281
Tallat per

Cobert per

305, Veure HF'01-08
Se li assenta

Veure HF'01-08
Solidari amb

Assentat a

Tapia a

281
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Fitxa Paviment
UE

265 Sector

UA1-4

Definició Paviment
Gruix /Ampl./Long.(m) 0,10
Interpretació

1

Sondeig

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Components Opus signinum
Descripció

Àmbit

Superfície (m2) 1,15

Cronologia Finals segle IV-inici segle Criteri datació Absoluta per paraments

/ >1,14 />1,27 Ref. fotogràfica 833-876

Pavimentació d'opus signinum bastida sobre la suspensura UE 169, i que en origen s'adossaria als
murs
que conformen
la planta
Pavimentació
de la banyera
de hexagonal
l'alveus. de la UA1, segurament fent mitja canya, se li assentaria el
banc UE 264 i posteriorment l'estructura UE 319. Possiblement sigui igual al revestiment parietal UE
270.

Igual a

Contemporani a

Adossat a

270
Reomple a

MR25, MR26, MR34, 267, 268, 271
Assentat a

Se li adossa

269
Tallat per

Cobert per

202, 266
Se li assenta

Veure HF'01-08
Solidari amb

264?, 319

Assentat a

Tapia a

269

UE

275 Sector

UA5

Definició Paviment

Àmbit

5

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Components Morter de calç, ceràmi Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Gruix /Ampl./Long.(m)
Descripció
Interpretació

Sondeig

-

/

3,45

/

Superfície (m2) 5,76

Criteri datació Relativa per paraments

2,50 Ref. fotogràfica 903-938

Paviment d'opus signinum que cobreix el terra de l'àmbit 5, conformant el fons del lacus UA5.
Presenta
cubetadedel'àmbit
planta5,circular
de 0'80m
de diàmetre i uns 0'10m de fondària,
Pavimentuna
del lacus
amb cubeta
de decantacio.
aproximadament al centre de l'espai, que ja podria haver existit en la fase anterior. És molt probable
que aquest paviment s'estigui assentant sobre el revestiment inicial (UE 294), tapant el trencat dels
bancs UE 313 i 314 de la piscina del frigidarium (UA3), adossant-se al nou revestiment UE 107.

Igual a

Contemporani a

Adossat a

Reomple a

107
Assentat a

Se li adossa

277, 294?
Tallat per

Cobert per

Se li assenta

Solidari amb

Assentat a

Tapia a

277, 294?
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Paviment
UE

281 Sector

Àmbit

Definició Paviment

4

Sondeig

T. constructiva Enrajolat a junta correguda

Superfície (m2) 12,25

Components Morter de calç, ceràmi Cronologia Finals segle IV-inici segle Criteri datació Absoluta per paraments
Gruix /Ampl./Long.(m)
Descripció
Interpretació

-

/

3,5

/

3,5 Ref. fotogràfica 619-636,767-769, 790-801,994-995

Pavimentació d'opus signinum que en origen cobriria la superfície de l'àmbit 4, actualment només
visible
en alguna
de les perforacions del paviment posterior, i a les portes d'accès des de l'exterior i
Paviment
del frigidarium.
des de l'àmbit 3.

Igual a

Contemporani a

Adossat a

Reomple a

MR30, MR31, MR32, MR40
Assentat a

Se li adossa

309?
Tallat per

Cobert per

252
Se li assenta

Solidari amb

215

Assentat a

Tapia a

309?
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 001
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
0,5 / 5,6 / 2,29
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE1.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE1.1,1.2)i les més elevades en encofrat (UE1.3,1.4), on ja
apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta (UE2)parcialment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta central de
comunicació, amb 1'28m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 2,61,68,76,79
Cobert per
Tallat per
3, 4,67,88
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

309

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 001.0
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
0,5 / 5,6 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 1 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Banqueta de fonamentació del mur UE 1.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 61.0, 68.0, 76.0, 79.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
65
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 1.1, 2
Tapia a
Tapiat per

310

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 001.1
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,60 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre la
tongada UE1.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva del mur UE 1, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 2, 61.1, 79.1
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
65, 68.1, 76.1
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
1.0
Se li assenta 1.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

311

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 001.2
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,60 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre la
tongada UE1.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 61.2, 68.2, 79.2
Cobert per
Tallat per
3
Se li adossa
76.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
1.1
Se li assenta 1.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

312

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 001.3
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,60 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre la
tongada UE1.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment d'opus signinum, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 76.3
Cobert per
Tallat per
3
Se li adossa
79.3
Adossat a
61.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
1.2
Se li assenta 1.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

313

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 001.4
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,60 / 0,34
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE1.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. S'hi conserva parcialment el negatiu d'agulla UE 88.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 61.4, 68.4, 76.4, 79.4
Cobert per
Tallat per
3, 4, 88
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
1.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

314

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 002
Sector
Sondeig
Àmbit 15-21
MR 1
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,28 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 1-25
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb pedres sense treballar de mida gran, amb fragments de maons de 0’5cm de gruix com a
remat, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 1.0.
Interpretació Porta del MR 1 que comuniva els àmbits 15 i 21.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.1
Cobert per
Tallat per
3
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
1.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

315

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 005
Sector
Sondeig
Àmbit 8-16-17
MR 2
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 7,10 / 2,44
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE5.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE5.1,5.2)i les més elevades en encofrat (UE5.3), on ja
apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta tres forats constructius a l'alçada de la tongada UE 5.3.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula nord i l'hexàgon nord-est.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11, 20, 21, 37, 115
Cobert per
Tallat per
4, 9, 10
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

316

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 005.0
Sector
Sondeig
Àmbit 8-16-17
MR 2
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 7,10 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 5, que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 5, que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 11.0, 20, 21.0, 36.0, 115.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

317

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 005.1
Sector
Sondeig
Àmbit 8-16-17
MR 2
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 7,10 /
1
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 5, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre la
tongada UE5.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu i ceràmica, tot lligat amb morter
de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 5, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36.1
Cobert per
Tallat per
9
Se li adossa
115.1
Adossat a
11.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta 5.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

318

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 005.2
Sector
Sondeig
Àmbit 8-16-17
MR 2
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 7,10 / 0,44
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 5, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre la
tongada UE5.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Una part del
parament fou lliscat quan encara era humit el morter.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 5, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 115.2
Cobert per
Tallat per
9, 10
Se li adossa
Adossat a
11.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
5.1
Se li assenta 5.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

319

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 005.3
Sector
Sondeig
Àmbit 8-16-17
MR 2
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 7,10 /
1
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE5.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment d'opus signinum, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 6, 7, 8, 115.3
Cobert per
Tallat per
4, 9, 10
Se li adossa
Adossat a
11.3,11.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
5.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

320

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 006
Sector
Sondeig
Àmbit 8-17
MR 2
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,08 / 0,50 / 0,13
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 5.3, travessant
perpendicularment el mur UE 5.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 5.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

321

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 007
Sector
Sondeig
Àmbit 8-17
MR 2
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 5.3, travessant
perpendicularment el mur UE 5.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 5.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

322

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 008
Sector
Sondeig
Àmbit 8-16
MR 2
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 26-39
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 5.3, travessant
perpendicularment el mur UE 5.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 5.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

323

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 011
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
MR 3
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 11,98 / 2,35
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE11.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, amb
quatre tongades de maçoneria, i una cinquena a l'encofrat (amb 7 forats constructius), on ja
apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'imbriquen a les cantonades dels altres murs exteriors amb carreus de grans
dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a l'angle oblic que conformen (es
conserven només a l'angle oest). Es solidari a nivell de banqueta amb la resta d'estructures
d'aquesta fase, mentre que aèriament se li adossen.
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda dels àmbits 5, 8 i 24.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5, 20, 22, 174, 250
Cobert per
Tallat per
4,12,106
Se li adossa
107
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

324

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 011.0
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
MR 3
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,68 / 11,98 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 3 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 3 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.0, 20, 22.0, 174.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
107
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 11.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

325

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 011.1
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
MR 3
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 11,98 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 11, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE11.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. A l'extrem est, la unió amb el mur UE 250 es realitza mitjançant
carreus de grans dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a l'angle obtús que
conformen.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 11, bastida amb la tècnica de la maçoneria, amb
grans carreus poligonals a l'angle amb el mur UE 250.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.1, 250.1
Cobert per
Tallat per
12, 106
Se li adossa
5.1, 107, 313
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
11.0
Se li assenta 11.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

326

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 011.2
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
MR 3
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 11,98 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 11, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE11.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de tegula i dolia, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. A l'extrem est, la unió amb
el mur UE 250 es realitza mitjançant carreus de grans dimensions, treballats de forma poligonal
per adaptar-se a l'angle obtús que conformen.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 11, bastida amb la tècnica de la maçoneria, amb
grans carreus poligonals a l'angle amb el mur UE 250.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.2
Cobert per
Tallat per
12, 106
Se li adossa
5.2, 107, 174.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
11.1
Se li assenta 11.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

327

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 011.3
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
MR 3
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 11,98 / 0,55
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 11, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE11.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de tegula, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 11, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3, 250.3
Cobert per
Tallat per
12, 106
Se li adossa
5.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

328

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 011.5
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8-24
MR 3
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 10,50 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Cinquena tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE11.4, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. A la seva base presenta 7 forats constructius obrats al mateix moment.
Interpretació Cinquena tongada constructiva aèria del mur UE 1, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 13, 14, 15, 16, 17, 18, 274
Cobert per
Tallat per
4, 12, 106
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
11.4
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

329

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 013
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,18
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

330

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 014
Sector
Sondeig
Àmbit 8
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,06 / 0,50 / 0,08
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

331

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 015
Sector
Sondeig
Àmbit 8
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,06 / 0,50 / 0,06
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

332

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 016
Sector
Sondeig
Àmbit 8
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,09 / 0,50 / 0,08
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

333

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 017
Sector
Sondeig
Àmbit 8
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,09 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

334

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 018
Sector
Sondeig
Àmbit 8
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,08 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

335

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 019
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Porta
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,80 / 0,22
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva la primera filada del brancal i el marxapeu. Els brancals
estaven bastits amb pedres sense treballar de mida gran, amb un fragment d'ala de tegula, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 22.0.
Interpretació Porta que comunicava l'àmbit 16 amb l'exterior.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 22.0
Cobert per
Tallat per
12
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

336

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 020
Sector
Sondeig
Àmbit 16-24
MR 4
Definició Banqueta
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 3,17 / 0,27
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 81-86
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del MR4, que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. La part aèria del mur fou desmuntada
posteriorment (UE 23), eliminant l'àmbit 24, el qual s'unifica amb l'àmbit 16.
Interpretació Retes de la banqueta de fonamentació del MR 4, que delimitava l'àmbit 24, abans de ser destruït
per unificar l'espai amb l'àmbit 16 (UE 23).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.0, 21.0, 22.0
Cobert per
Tallat per
23
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
24
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

337

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 021
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,93 / 2,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE21.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE21.1,21.2)i les més elevades en encofrat (UE21.3,21.4), on
ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Es troba
lligat a nivell de fonamentació amb els murs veïns, mentre que s'adossa per un extrem al MR8,
per l'altre s'hauria adossat al MR 2 a la part superior, deixant un pas de porta entre els dos.
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 16-17 i que amb el MR43 conforma part de l'octògon intermig
de descàrrega de les cobertes de les aules.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4, 42
Se li adossa
Adossat a
5, 25
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

338

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 021.0
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,93 / 2,15
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 21 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 21 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.0, 25.0
Cobert per
Tallat per
42
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 21.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

339

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 021.1
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,20 / 0,75
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE21.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
42
Se li adossa
Adossat a
25.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
21.0
Se li assenta 21.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

340

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 021.2
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 3,90 / 0,42
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE21.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
42
Se li adossa
Adossat a
25.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
21.1
Se li assenta 21.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

341

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 021.3
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,45 / 3,90 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE21.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, ceràmic i opus signinum, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Es pot observar com es va utlilitzar molt material reaprofitat, que va ser abocat
dins la caixa de l'encofrat. També s'ha conservat un forat constructiu per passar l'agulla de
l'encofrat (UE 46) a la part inferior de la tongada.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 46
Cobert per
Tallat per
42
Se li adossa
Adossat a
25.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
21.2
Se li assenta 21.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

342

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 021.4
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 3,00 / 0,23
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE21.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu i dolia, tot lligat amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Tot i
conservar-se precàriament, s'hi poden observar dos negatius deixats per l'agulla de l'encofrat (UE
41 i 47) a la part inferior de la tongada.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 21, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Dolia

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4,, 41, 42, 47
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
21.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

343

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 022
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 6,46 / 2,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites, mitjanes i grans, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb alguns fragments de tegula i maó, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït
aplicant diverses tècniques, presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE22.0), sobre
la qual es desenvolupa el traçat aeri, primer amb tongades de maçoneria (UE22.1,22.2 i 22.3)i les
més elevades en encofrat (UE22.4), on ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a
part del material de rebliment. Aquestes tongades s'entrellaçarien a les cantonades amb els murs
veïns per parelles diferents a cada tongada, però quasi no en queda cap indici. Presenta una porta
(UE2)parcialment espoliada. El seu extrem SE queda fora del calaix del soterrani actual, es
desconeix el seu estat de conservació.
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda dels àmbits 16, 20 i 22 (en aquests dos
queda fora de l'àmbit del soterrani actual).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11, 20
Cobert per
Tallat per
12
Se li adossa
26
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

344

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 022.0
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,66 / 6,46 / >0,50 Orientació NW-SE
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 22 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 22 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.0, 20
Cobert per
26
Tallat per
12, 28
Se li adossa
26
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 19, 22.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

345

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 022.1
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,86 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE22.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. En algun punt les pedres estan disposades, en algun tram a dos
filades, a plec de llibre. Destaca a l'exterior una rebaba de morter del moment constructiu, que
cau sobre el substrat geològic.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 19?
Cobert per
Tallat per
12
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
22.0
Se li assenta 22.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

346

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 022.2
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,20 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE22.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
12
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
22.1
Se li assenta 22.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

347

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 022.3
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,80 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE22.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. A la seva part
superior presenta un forat obrat en el mateix moment constructiu (UE 30), de funció
indeterminada.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 30
Cobert per
Tallat per
12
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
22.2
Se li assenta 22.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

348

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 022.4
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,45 / 3,30 / 0,65
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE22.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Es pot observar com aquesta tongada és una mica més estreta
que les inferiors, presentant una línia de morter escolat sota els taulons de l'encofrat, sobretot a
l'exterior, així com alguna zona de morter totalment plana degut a la caixa de l'encofrat. Presenta
a la part inferior dos forats constructius (UE 31 i 32).
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 22, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 30,31,32
Cobert per
Tallat per
4, 12
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
22.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

349

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 025
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
MR 8
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 5,10 / 2,22
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 151-171
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE25.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE25.1,25.2)i les més elevades en encofrat (UE25.3,25.4), on
ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a
cada tongada.
Interpretació Mur de compartimentació radial de l'espai hexagonal nord-est, que forma crugia amb l'octògon
intermig (MR5-MR43).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 21, 22, 36, 44
Cobert per
Tallat per
33
Se li adossa
48
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

350

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 025.0
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
MR 8
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,80 / >0,12 Orientació NE-SW
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 151-171
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 25 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 25 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 21.0, 22.0, 36.0, 44.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 25.1
Tapia a
Tapiat per

351

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 025.1
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
MR 8
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 5,10 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 151-171
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE25.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Molt afectada a l'extrem NE pel rebaix de l'obra UE 33.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
21.1, 48
Adossat a
22.1, 36.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
25.0
Se li assenta 25.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

352

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 025.2
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
MR 8
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,40 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 151-171
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE25.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Molt afectada a l'extrem NE pel rebaix de l'obra UE 33.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de la maçoneria
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
33
Se li adossa
21.2
Adossat a
36.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
25.1
Se li assenta 25.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

353

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 025.3
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
MR 8
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 4,50 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 151-171
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de ’encofrat, sobre la
tongada UE25.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, opus signinum i dolia, tot lligat
amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li
fan d’àrid. A la seva part inferior es conserva un negatiu de l'agulla de l'encofrat (UE 43).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum,

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
33, 43
Se li adossa
21.3
Adossat a
26.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
25.2
Se li assenta 25.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

354

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 025.4
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17-18-19
MR 8
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,60 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 151-171
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE25.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. A la seva part inferior es conserven dos negatius de les agulles de
l'encofrat (UE 34 i 35).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 25, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
33, 34, 35
Se li adossa
21.4
Adossat a
26.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
25.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

355

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 026
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 7
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,55 / 2,36 / 0,24
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 146-150
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mida petita i alguna de mitjana, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb algun fragment de maó i ceràmica, tot lligat amb morter d'argila. El mur està
construït adossat al MR6, dins la rasa UE 28, presenta una banqueta i restes d'una filada irregular,
construïdes amb la tècnica de la maçoneria. Presenta una porta (UE 27) que com tot el mur està
arrasada, del que queda parcialment el brancal a l'extrem SW.
Interpretació Restes d'un mur que subdividia l'àmbit 16 en dos espais, comunicats per la porta entre el seu
extrem SW i el MR5. Pertany a una reforma de l'àmbit 16, essent posteriorment enderrocat per
tornar a unificar l'espai.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 27
Cobert per
Tallat per
29
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
28
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

356

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 027
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 7
Definició Brancal
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,55 / 0,36 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per estratigrafia
Ref. fotogràfica 146-150
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Restes d'una porta de la qual només es conserva part d'un brancal (l'altre seria el MR 5
directament), amb un pas de 0,98m. Estava bastit amb pedres de mida petita i mitjana sense
treballar, lligats amb morter d'argila, rematant el MR7.
Interpretació Restes del brancal de la zona de pas que es deixa entre els MR7 i MR5, quan es basteix la
subdivisió MR7 de l'àmbit 16. Posteriorment enderrocat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 26
Cobert per
Tallat per
29
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
28
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

357

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 030
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,17 / 0,50 / 0,18
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de les tongades UE 22.3 i 22.4 (que li fa
de límit superior), travessant perpendicularment el mur UE 22. La llinda està conformada per una
pedra de mida gran.
Interpretació Forat constructiu de funció estructural indeterminada. Possible punt d'entrada de llum?
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 22.3, 22.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

358

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 031
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 22.4, travessant
perpendicularment el mur UE 22.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 5.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 22.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

359

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 032
Sector
Sondeig
Àmbit 16
MR 6
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,07 / 0,50 / 0,07
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 114-145
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció circular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 22.4, travessant
perpendicularment el mur UE 22.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 22.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 22.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

360

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 036
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17
MR 9
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,10 / 2,45
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE36.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE36.1,36.2)i les més elevades en encofrat (UE36.3,36.4), on
ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a
cada tongada. Presenta una porta (UE37)parcialment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15 i 17-19, amb una porta lateral de
comunicació, amb 1'20m de llum entre els àmbits 15 i 17.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 4 / - / Igual a
Solidari amb 5, 25, 37, 51, 61, 115
Cobert per
Tallat per
4, 9
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

361

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 036.0
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17-19
MR 9
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 5,10 / >0,10 Orientació NW-SE
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 36 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 36 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 5.0, 25.0, 51.0, 61.0, 115.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 36.1
Tapia a
Tapiat per

362

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 036.1
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17-19
MR 9
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,84 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE36.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i un fragment de pivot d'àmfora, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. És solidària amb la porta
UE 37.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.1, 37
Cobert per
Tallat per
9
Se li adossa
25.1, 115.1
Adossat a
51.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
36.0
Se li assenta 36.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

363

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 036.2
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17-19
MR 9
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,76 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE36.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 61.2
Cobert per
Tallat per
9
Se li adossa
51.2
Adossat a
5.2, 115.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
36.1
Se li assenta 36.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

364

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 036.3
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17-19
MR 9
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,60 / 1,00
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE36.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu i de dolia, tot lligat amb morter
de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. A la
seva base es detecten tres negatius deixats per l'agulla de l'encofrat (UE 38, 39 i 40). A la part
superior es deixa obrat el forat constructiu UE 83.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Dolia

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 4 / - / Igual a
Solidari amb 51.3, 61.3, 83, 115.3
Cobert per
Tallat per
4, 9, 38, 39, 40
Se li adossa
5.3, 25.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
36.2
Se li assenta 36.4
Tapia a
Tapiat per

365

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 036.4
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17-19
MR 9
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,60 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE36.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 36, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
25.4
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
36.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

366

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 037
Sector
Sondeig
Àmbit 15-17
MR 9
Definició Porta
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,20 / 0,26
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb blocs de granit sense treballar de mida gran, amb altres pedres mida més petita,, tot lligat
amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li
fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de fonamentació UE
36.0.
Interpretació Porta bastida solidàriament al mur UE 36, que comunica els àmbits 15 i 17.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36.1
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
36.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

367

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 044
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,20 / 1,88
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE44.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE44.1,44.2)i la més elevada en encofrat (UE44.4), on ja
apareixen fragments de material constructiu ceràmics com a part del material de rebliment.
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 18-19 i que amb el MR5 conforma part de l'octògon intermig
de descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta amb el parament intern del MR8
aprofitat com a brancal de 1,20m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 25, 45, 51
Cobert per
Tallat per
4, 49, 50
Se li adossa
60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

368

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 044.0
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m)
/ 4,20 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 44 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Només és visible en planta des de l'àmbit
18.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 44 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 25.0, 51.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 44.1, 45, 48?
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

369

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 044.1
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,05 / 0,88
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 44, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE44.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 44, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 45
Cobert per
Tallat per
50
Se li adossa
60
Adossat a
51.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

370

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 044.2
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,40 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 44, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE44.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 44, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
50
Se li adossa
Adossat a
51.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
44.1
Se li assenta 44.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

371

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 044.3
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
/ 0,60
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 /
1
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 44, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE44.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Lleugerament
més estreta que la tongada anterior en la qual s'assenta, per acció de la caixa de l'encofrat.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 44, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4, 50
Se li adossa
Adossat a
51.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
44.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

372

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 045
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
Definició Brancal
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,20 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals, dels quals un resulta ser el propi
parament del MR8, mentre que l'altre està bastit amb pedres de mides petita i mitjana
desbastades, i maons de 0’06m de gruix com a remat disposats plans, tot lligat amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Sembla
haver utilitzat originalment com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 44.0.
Interpretació Restes de la porta que comunicava els àmbits 18 i 19 amb 1'20m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 44.1
Cobert per
Tallat per
49, 50
Se li adossa
48, 60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
44.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
48

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

373

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 046
Sector
Sondeig
Àmbit 16-17
MR 5
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,07 / 0,48 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 87-113
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 21.3, travessant
perpendicularment el mur UE 21.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 21.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 21.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

374

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 048
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19
MR 43
/
Definició Esglaó
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m)
/
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 812-827
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Estructura bastida amb la tècnica de la maçoneria, sembla que sobre la banqueta UE 44.0,
adossant-se al brancal UE 45 i al parament del MR8, amb pedres de mida petita i mitjana
desbastades i fragments de tegula, dolia i de morter de calç blanc (provinent segurament dels
paraments anteriors), tot lligat amb morter de terra de color marró clar.
Interpretació Possible tapiat de la porta entre els àmbits 18 i 19, o esglaó, bastit en el moment de construcció
del paviment UE 60 als àmbits 19 i 20 i posteriorment afectat pel negatiu UE 49.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
49
Se li adossa
60
Adossat a
25.1, 45
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
44.0?
Se li assenta
Tapia a
45
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

375

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 051
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19-20
MR 10
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,52 / >3,30 / 2,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE51.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE51.1,51.2)i la més elevada en encofrat (UE51.4), on
apareixen fragments ceràmics com a part del material de rebliment. Aquestes tongades
s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada.
Presenta una porta (UE52), posteriorment ampliada (UE54-55), parcialment espoliada i restes d'un
revestiment (UE53). Continua fora dels límits del soterrani actual.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula est i l'hexàgon nord-est.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36, 44, 61
Cobert per
Tallat per
4, 56
Se li adossa
57, 60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

376

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 051.0
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19-20
MR 10
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m)
/ >0,10 / >0,10 Orientació E-W
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 51 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Resulta visible de forma parcial des de
l'àmbit 18.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 51 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 44.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 51.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

377

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 051.1
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19-20
MR 10
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,52 / >3,30 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 51, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE51.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 51, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 52, 55, 61.1
Cobert per
Tallat per
54, 56
Se li adossa
44.1, 53, 57, 60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
51.0
Se li assenta 51.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

378

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 051.2
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19-20
MR 10
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >2,70 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 51, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE51.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 51, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
56
Se li adossa
44.2
Adossat a
36.2, 61.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
51.1
Se li assenta 51.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

379

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 051.3
Sector
Sondeig
Àmbit 18-19-20
MR 10
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >1,54 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 51, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE51.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de ceràmica, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 51, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36.3, 61.3
Cobert per
Tallat per
4, 56, 87
Se li adossa
44.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
51.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

380

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 052
Sector
Sondeig
Àmbit 19-20
MR 10
Definició Brancal
Ampl/Long/Alç (m) 0,52 / 0,82 / >0,12 Orientació N-S
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols s'observa part dels brancals, bastits amb pedres sense treballar de mida
gran, amb fragments de maons de 0'06m de gruix com a remat, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. No es coneix el
seu marxapeu per quedar sota la preparació del paviment UE 60. Es troba parcialment cobert pel
revestiment UE 53..
Interpretació Porta que comunicava originalment els àmbits 19 i 20, de la que tan sols s'observa part dels
brancals dins l'espoli UE 56, rematats amb el revestiment UE 53.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 51.1
Cobert per
Tallat per
54
Se li adossa
53
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta 60
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

381

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 053
Sector
Sondeig
Àmbit 19-20
MR 10
Definició Revestiment
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,02 / 0,30 / 0,56
Tipus de parament Enlluït
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arrebossat de morter de calç, de granulometria més fina, que revesteix el mur UE 51 per la banda
de l'àmbit 20, i els brancals de la porta de pas original entre els àmbits 19 i 20 (UE 52), a sobre del
qual queden restes de pintura vermellosa.
Interpretació Revestiment de la primera fase de l'àmbit 20 i la porta que el comunicava amb l'àmbit 19.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Pintura vermella

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
54
Se li adossa
60
Adossat a
51.1, 52
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

382

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 055
Sector
Sondeig
Àmbit 19-20
MR 10
Definició Porta
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,52 / 1,40 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 207-224
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancal, bastits amb pedres sense treballar de mida
petita, amb fragments de maons com a remat, tot lligat amb morter de i calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d'àrid.El seu marxapeu, a l'alçada
del paviment UE 60, fou extret posteriorment (UE6). Bastida dins el trencat UE 54, realitzat per
ampliar el pas de porta entre els àmbits 19 i 20.
Interpretació Segona porta entre els àmbits 19 i 20, que funciona amb el paviment UE 60.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
56
Se li adossa
60
Adossat a
54
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
54
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

383

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 057
Sector
Sondeig
Àmbit 20
MR Definició Pilastra
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,64 / 0,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 962-966
Cronologia Entre inicis segle V i mitjans segle V
Descripció Pilastra que s'adossa al mur UE 51 a la banda de l'àmbit 20, bastida amb un gran bloc de granit
que fa de base, a sobre de la qual es conserva una filada realitzada amb fragments de maó
massís, tegula i alguna pedra petita, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Se li adossa el paviment UE 60.
Possiblement la resta de l'alçat seria de fusta.
Interpretació Pilastra nord de l'àmbit 20, que formaria conjunt amb la pilastra UE 58 i posteriorment el pilar
UE 59, sustentaria un possible altell.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
60
Adossat a
51.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
?
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

384

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 058
Sector
Sondeig
Àmbit 20
MR Definició Pilastra
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,56 / 0,28
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 967-968
Cronologia Entre inicis segle V i mitjans segle V
Descripció Pilastra que s'adossa al mur UE 68 a la banda de l'àmbit 20, bastida amb un gran bloc de granit
que fa de base, a sobre de la qual es conserva una filada realitzada amb alguna pedra petita, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Se li adossa el paviment UE 60. Possiblement la resta de l'alçat seria de fusta.
Interpretació Pilastra sud de l'àmbit 20, que formaria conjunt amb la pilastra UE 58 i posteriorment el pilar UE
59, sustentaria un possible altell.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
60
Adossat a
68.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
?
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

385

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 059
Sector
Sondeig
Àmbit 20
MR Definició Basament
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,60 / 0,28
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 969-977
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Carreu de granit disposat sobre el paviment UE 60, alineat amb les pilastres UE 57 i 58,
aproximadament al punt mig entre les dues, i al costat d'un forat de pal (UE 1754 segons memòria
HF'01-08). Possiblement desplaçat lleugerament pels treballs de rebaix amb la màquina.
Interpretació Possible basament d'un pilar de reforç de la biga que sostindrien les pilastres UE 57 i 58,
posterior a la construcció del paviment UE 60 i possiblement al forat de pal UE 1754.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
60
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

386

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 061
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,14 / 1,98
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites, mitjanes i alguna de gran, la majoria d’origen graníticplutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques,
presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE61.0), sobre la qual es desenvolupa el
traçat aeri, primer amb tongades de maçoneria (UE61.1,61.2)i la més elevada en encofrat (UE61.4),
on ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a
cada tongada. Presenta una porta (UE62), modificada posteriorment i parcialment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-20, amb una porta central de comunicació,
posteriorment modificada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1, 36, 51, 62, 68
Cobert per
Tallat per
4, 64
Se li adossa
60, 63, 65, 85
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 4 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

387

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 061.0
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / >4,14 / >0,08 Orientació N-S
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 61 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Visible parcialment només des de l'àmbit
15.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 61 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 61.1, 62, 63
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

388

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 061.1
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,15 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 61, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE61.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades,tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 61, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 51.1, 62
Cobert per
Tallat per
64
Se li adossa
36.1, 65, 85
Adossat a
68.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
61.0
Se li assenta 61.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

389

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 061.2
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,20 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 61, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE61.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades,tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 61, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36.2
Cobert per
Tallat per
64
Se li adossa
1.2, 25.2
Adossat a
68.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
61.1
Se li assenta 61.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

390

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 061.3
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,90 / 1,00
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 61, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE61.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, ceràmica (pivot d'àmfora i
dolia), i opus signinum, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 61, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 25.3, 36.3, 68.3
Cobert per
Tallat per
4, 64, 84
Se li adossa
1.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
61.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

391

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 062
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Porta
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,14 / 0,52
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Irregulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols són visibles part dels brancals, bastits amb pedres sense treballar de
mida petita, amb fragments de maons de 0’05m de gruix i 0'30m d'amplada màxima,com a remat,
disposats un sobre l'altre de forma més o menys regular, tot lligat amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a
marxapeu directament la superfície de la banqueta de fonamentació UE 1.0.
Interpretació orta de la que tan sols són visibles part dels brancals, posteriorment reformada i espoliada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 61
Cobert per
Tallat per
64
Se li adossa
63, 65
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
61.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 4 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

392

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 063
Sector
Sondeig
Àmbit 15-20
MR 11
Definició Esglaó
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,14 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 225-257
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Estructura bastida amb pedres de mides diverses, lligades amb morter d'argila de color marró,
que tapia parcialment la porta UE 62, assolint l'alçada del paviment UE 60 de l'àmbit 20, el qual
sembla coetani. Parcialment afectat per l'espoli UE 64, es desconeix el seu acabat.
Interpretació Possible esglaó i nou marxapeu de la porta entre els àmbits 15-20, per salvar el desnivell
produït per la construcció del paviment UE 60 de l'àmbit 20.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
64
Se li adossa
60, 65
Adossat a
62
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
61.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

393

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 065
Sector
Sondeig
Àmbit 15
MR Definició Banqueta
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,40 / 2,90 / 0,26
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 243-248
Cronologia Entre mitjans segle V- inici segle VI
Descripció Estructura bastida amb pedres de mida petita i mitjana, amb algun fragment de dolia, tot lligat
amb morter de calç sorrenc de color blanc-grisós, de granulometria fina, lliscat a la part superior.
S'adossa als MR 1 i 11, ocupant parcialment el pas de porta cap a l'àmbit 20. Segons dades
estratigràfiques, posteriorment queda colmatat i es basteix una estructura de combustió a
l'extrem sud.
Interpretació Banqueta adossada al parament del MR11 que dóna a l'àmbit 15, un cop aixecat el nivell de
circulació de l'àmbit 20. Possible banqueta de treball o de reforç, posteriorment espoliada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
64
Se li adossa
Adossat a
1.1, 61.1, 62, 63
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
309
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

394

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 066
Sector
Sondeig
Àmbit 21-22
MR 14
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,58 / >5,40 / 0,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 299-303
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE66.0), sobre la qual es desenvolupava el traçat aeri, del
qual només es conserva parcialment restes d'una primera tongada maçoneria (UE66.1). A nivell
de banqueta, és solidari amb el MR 12, mentre que el traçat aeri sembla que s'hi hauria adossat,
sense observar-se cap traça d'haver existit en aquest extrem cap zona de pas (no hi ha cap encaix
de llinda al MR12), havent-se de situar a l'extrem que continua fora del límit actual del soterrani.
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 21-22, conformant part de l'octògon intermig de descàrrega
de les cobertes de les aules. Continua fora del límit del recinte. Va ser enderrocat en un moment
posterior. La porta de comunicació entre àmbits hauria de quedar a l'extrem que actualment
queda fora del soterrani.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68
Cobert per
Tallat per
67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

395

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 066.0
Sector
Sondeig
Àmbit 21-22
MR 14
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,58 / >5,40 / >0,20 Orientació NE-SW
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 299-303
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 66 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. És solidària amb la banqueta del mur UE
68, quedant afectada pel rebaix UE 67.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 66 que conforma la seva banqueta de fonamentació, afectada
per l'arrasament horitzontal UE 67.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.0
Cobert per
Tallat per
67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 66.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

396

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 066.1
Sector
Sondeig
Àmbit 21-22
MR 14
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
/ >5,40 /
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 299-303
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera i única tongada constructiva aèria conservada del mur UE 66, bastida amb la tècnica de la
maçoneria, sobre la tongada UE66.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. En queden poques restes degut a
l'arrasament horitzontal UE 67, que rebaixa els àmbit 21-22.
Interpretació Restes de la única tongada constructiva aèria conservada del mur UE 66, bastida amb la tècnica
de la maçoneria, molt afectada per l'arrasament horitzontal UE 67, dels àmbits 21 i 22.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
66.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

397

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 068
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
MR 12
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >5,30 / 2,83
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites, mitjanes i alguna de gran, la majoria d’origen graníticplutònic, desbastades, amb fragments de maó massís, tot lligat amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està
construït aplicant diverses tècniques, presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut
(UE68.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, primer amb tongades de maçoneria
(UE68.1,68.2)i les més elevades en encofrat (UE68.3,68.4), on ja apareixen fragments constructius
ceràmics com a part del material de rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades
amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada. Continua fora dels límits del soterrani
actual.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula est i l'hexàgon sud-est.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1, 61, 66
Cobert per
Tallat per
4, 67
Se li adossa
58, 60
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

398

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 068.0
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
MR 12
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / >5,30 / >0,23 Orientació E-W
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 68 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Visible tan sols des dels àmbits 21-22.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 68 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 1.0, 61.0, 66.0 (no és visible)
Cobert per
Tallat per
67
Se li adossa
60, llar de foc àmbit 22 (Veure HF'01-08)
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 68.1
Tapia a
Tapiat per

399

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 068.1
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
MR 12
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >5,30 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE68.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
11.1, 58, 60
Adossat a
1.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
68.0
Se li assenta 68.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

400

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 068.2
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
MR 12
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >5,30 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE68.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva part
superior està regularitzada amb fragments de maó disposats plans, per assentar millor la tongada
d'encofrat UE 68.3.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
1.2, 61.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
68.1
Se li assenta 68.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

401

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 068.3
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
MR 12
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >5,30 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE68.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva
tresnegatius d'agulla a la part inferior (UE69, 70 i 89), un a la superior (UE 91) i tres forats de
bastida a la part superior(UE71, 72 i 73). Resulta lleugerament més estreta que la tongada
anterior, presentant una rebaba inferior del morter de calç sobrer del calaix de l'encofrat.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de l’encofrat, amb
evidències de la caixa d'encofrat i del sistema de bastides.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.3, 71, 72, 73
Cobert per
Tallat per
69, 70, 89, 91
Se li adossa
Adossat a
61.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
68.2
Se li assenta 68.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / 15 / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

402

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 068.4
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21-22
MR 12
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / >5,30 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE68.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva tres
forats constructius de l'agulla d'encofrat i potser de les bastides de coberta a la part inferior
(UE74, 75 i 90). Podria insinuar-se la marca d'una de les llates de subjecció de la caixa de
l'encofrat.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 68, bastida amb la tècnica de l’encofrat,
parcialment conservada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.4, 74, 75, 90
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
61.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
68.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

403

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 071
Sector
Sondeig
Àmbit 21-20
MR 12
Definició Forat de bastida
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la part superior de la tongada UE
68.3, travessant perpendicularment el mur, quedant per sota dels forats d'agulla per l'encofrat de
la tongada superior. Presenta un fragment de maó col·locat com a llinda. Està alineat amb dos
més (UE72 i 73) idèntics, i un quart (UE 91) de negatiu i secció circular.
Interpretació Forat de bastida, tant per la construcció de les parts superiors del propi mur, com possiblement
de la coberta de l'àmbit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / 15 / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

404

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 072
Sector
Sondeig
Àmbit 21-20
MR 12
Definició Forat de bastida
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la part superior de la tongada UE
68.3, travessant perpendicularment el mur, quedant per sota dels forats d'agulla per l'encofrat de
la tongada superior. Presenta un fragment de maó col·locat com a llinda. Està alineat amb dos
més (UE71 i 73) idèntics, i un quart (UE 91) de negatiu i secció circular.
Interpretació Forat de bastida, tant per la construcció de les parts superiors del propi mur, com possiblement
de la coberta de l'àmbit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / 15 / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

405

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 073
Sector
Sondeig
Àmbit 22-20
MR 12
Definició Forat de bastida
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la part superior de la tongada UE
68.3, travessant perpendicularment el mur, quedant per sota dels forats d'agulla per l'encofrat de
la tongada superior. Presenta un fragment de maó col·locat com a llinda. Està alineat amb dos
més (UE71 i 72) idèntics, i un quart (UE 91) de negatiu i secció circular.
Interpretació Forat de bastida, tant per la construcció de les parts superiors del propi mur, com possiblement
de la coberta de l'àmbit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

406

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 074
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21
MR 12
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 68.4, travessant
perpendicularment el mur UE 5. Presenta un fragment de maó col·locat com a llinda.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 68.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

407

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 075
Sector
Sondeig
Àmbit 20-21
MR 12
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 68.4, travessant
perpendicularment el mur UE 5. Presenta un fragment de maó col·locat com a llinda.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 68.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

408

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 076
Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
MR 15
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >1,23 / 2,03
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 304-308
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció
Interpretació
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

409

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 076.0
Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
MR 15
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,62 / >1,23 / >0,28 Orientació N-S
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 304-308
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 76 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Visible només des de l'àmbit 21, continua
fora dels límits del soterrani actual.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 76 que conforma la seva banqueta de fonamentació. Visible
només des de l'àmbit 21 en el moment de l'estudi, continua fora dels límits del soterrani actual.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.0, 79.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 76.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

410

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 076.1
Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
MR 15
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >1,23 / 0,68
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 304-308
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE76.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Visible només de forma total des de l'àmbit 21 en el moment de
l'estudi, continua fora dels límits del soterrani actual.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de la maçoneria,
continua fora dels límits del soterrani actual.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
1.1, 79.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
76.0
Se li assenta 76.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

411

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 076.2
Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
MR 15
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >1,23 / 0,22
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 304-308
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE76.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Continua fora dels límits del soterrani actual.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de la maçoneria,
continua fora dels límits del soterrani actual.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
1.2, 79.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
76.1
Se li assenta 76.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

412

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 076.3
Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
MR 15
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m)
/ >0,50 /
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 304-308
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE76.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Continua fora
dels límits del soterrani actual.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de l’encofrat, continua
fora dels límits del soterrani actual.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.3
Cobert per
Tallat per
77
Se li adossa
79.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
76.2
Se li assenta 76.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

413

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 076.4
Sector
Sondeig
Àmbit 14-21
MR 15
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,50 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 304-308
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE76.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Restes de la quarta tongada constructiva aèria del mur UE 76, bastida amb la tècnica de
l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.4, 79.4
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
76.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

414

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 078
Sector
Sondeig
Àmbit 22
MR 13
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
/ >1,10 / 2,18
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 297-298
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE78.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE78.1,78.2)i la més elevada en encofrat (UE78.4). Continua
fora dels límits del soterrani actual cap a les dues bandes, essent visible només la cara interior
del parament.
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda de l'àmbit 22, continuant fora del
recinte per ambdues bandes, actuant de límit de la cantonada del recinte, motiu pel qual no es
veu el gruix total.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4, 67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

415

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 078.0
Sector
Sondeig
Àmbit 22
MR 13
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
/ >1,10 / 0,28
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 297-298
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 78 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 78 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
67
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 78.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

416

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 078.1
Sector
Sondeig
Àmbit 22
MR 12
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
/ >1,10 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 78, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE78.0, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 78, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
78.0
Se li assenta 78.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

417

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 078.2
Sector
Sondeig
Àmbit 22
MR 13
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
/ >1,10 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 297-298
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 78, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE78.1, amb pedres de mides petita i mitjana, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 78, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
78.1
Se li assenta 78.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

418

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 078.3
Sector
Sondeig
Àmbit 22
MR 13
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m)
/ >1,10 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 297-298
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 78, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE78.2, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 78, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
78.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

419

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 079
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,72 / 2,38
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE79.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE79.1,79.2)i les més elevades en encofrat (UE79.3,79.4), on
ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a
cada tongada. Presenta una porta (UE80), de dos metres de llum, parcialment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-14, amb una porta central de comunicació,
amb 2m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1, 76, 92, 94
Cobert per
Tallat per
4, 81
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

420

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 079.0
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) >0,50 / 5,72 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 79 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Visible només parcialment en planta des
de l'àmbit 15.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 79 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.0, 76.0, 92.0, 94.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 79.1, 80
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

421

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 079.1
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,72 / 0,76
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE79.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. És solidària amb el brancal UE 80.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.1, 80, 94.1
Cobert per
Tallat per
81
Se li adossa
76.1, 92.1
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
79.0
Se li assenta 79.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

422

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 079.2
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,06 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE79.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.2, 94.2
Cobert per
Tallat per
81
Se li adossa
76.2, 92.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
79.1
Se li assenta 79.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

423

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 079.3
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,80 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE79.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de tegula, opus signinum, dolia i àmfora, tot lligat amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
81
Se li adossa
Adossat a
1.3, 76.3, 92.3, 94.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
79.2
Se li assenta 79.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

424

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 079.4
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,42 / 0,32
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE79.3, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Molt precàriament conservada.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 79, bastida amb la tècnica de l’encofrat, que
només es conserva a l'extrem est de forma parcial.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 1.4, 76.4
Cobert per
Tallat per
4, 81
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
79.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

425

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 080
Sector
Sondeig
Àmbit 14-15
MR 16
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,00 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 309-315
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb blocs de granit sense treballar de mida gran, i altres pedres de mides petita i mitjana
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. És solidari a la tongada constructiva UE 79.1, i sembla que
utilitzaria com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de fonamentació UE 79.0, tot i
que actualment està pendent d'excavar.
Interpretació Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals, el marxapeu podria ser la banqueta del
mur UE 79, però encara resta per excavar.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 79.1
Cobert per
Tallat per
81
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
79.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

426

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 083
Sector
Sondeig
Àmbit 15-19
MR 9
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 172-206
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 36.3, travessant
perpendicularment el mur UE 36.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 36.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 36.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

427

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 085
Sector
Sondeig
Àmbit 15
MR 42
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 1,55 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 802-811
Cronologia A partir inici segle VI
Descripció Mur bastit amb un gran fragment d'un altre mur bastit originalment amb la tècnica de l'encofrat,
amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Aquest gran bloc es troba falcat amb fragments de tegula i morter de calç,
adossat perpendicularment al MR11 a l'àmbit 15, formant angle amb el mur UE 86 de idèntiques
característiques.
Interpretació Estructura bastida amb un fragment de mur de l'estructura de l'edifici original (possiblement el
MR 14), que conforma amb el mur UE 86 un petit clos a l'àmbit 15.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 86
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
61.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
309?
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

428

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 086
Sector
Sondeig
Àmbit 15
MR 41
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >1,45 / 0,65
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 802-811
Cronologia A partir inici segle VI
Descripció Mur bastit amb un gran fragment d'un altre mur bastit originalment amb la tècnica de l'encofrat,
amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Aquest gran bloc es troba falcat amb fragments de tegula i morter de calç,
adossat aproximadament en angle recte amb el mur UE 85 de idèntiques característiques. A la
planimetria original de l'excavació presenta un altre bloc més avançat, possiblement eliminat o
cobert en treballs posteriors.
Interpretació Estructura bastida amb un fragment de mur de l'estructura de l'edifici original (possiblement el
MR 14), que conforma amb el mur UE 85 un petit clos a l'àmbit 15.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 85
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
309?
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

429

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 090
Sector
Sondeig
Àmbit 20-22
MR 12
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 258-296
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 68.4, travessant
perpendicularment el mur UE 5. Presenta un fragment de maó col·locat com a llinda.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 68.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 68.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

430

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 092
Sector
Sondeig
Àmbit 13-14
MR 17
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >2,00 / 1,86
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 316-319
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE92.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE92.1,92.2) amb fragments de tegula disposats plans per
ajudar a assentar la tongada següent i la més elevada en encofrat (UE92.4), on ja apareixen
fragments de ceràmica, tegula i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula sud i l'hexàgon sud-oest. Continua fora del
soterrani actual.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 79, 94
Cobert per
Tallat per
4, 99
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

431

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 092.0
Sector
Sondeig
Àmbit 13-14
MR 17
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m)
/ >2,00 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 316-319
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 92 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Pràcticament no resulta visible més que
en planta des de l'àmbit 13 i de forma parcial.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 92 que conforma la seva banqueta de fonamentació, només
parcialment visible des de l'àmbit 13 en planta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 79.0, 94.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 79.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

432

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 092.1
Sector
Sondeig
Àmbit 13-14
MR 17
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,50 / 0,76
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 316-319
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 92, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE92.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva part superior està regularitzada amb fragments de tegula
disposats plans, per assentar millor la tongada següent UE 92.2.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 92, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
99
Se li adossa
Adossat a
79.1, 94.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
92.0
Se li assenta 92.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

433

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 092.2
Sector
Sondeig
Àmbit 13-14
MR 17
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,50 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 316-319
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 92, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE92.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva part superior està regularitzada amb fragments de tegula
disposats plans, per assentar millor la tongada d'encofrat UE 92.3.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 92, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
99
Se li adossa
Adossat a
79.2, 94.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
92.1
Se li assenta 92.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

434

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 092.3
Sector
Sondeig
Àmbit 13-14
MR 17
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >2,00 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 316-319
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 92, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE92.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 92, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.3
Cobert per
Tallat per
4, 93, 99
Se li adossa
79.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
92.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

435

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,70 / 2,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE94.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE94.1,94.2), amb fragments de tegula disposats plans per
ajudar a assentar la tongada següent i les més elevades en encofrat (UE94.3,94.4, 94.5), amb
fragments de tegula com a part del material de rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les
cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE97)
parcialment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-11-13, amb una porta lateral de
comunicació entre els àmbits 15 i 13, amb 1,30m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 79, 92, 100, 124, 146
Cobert per
Tallat per
4, 98, 99
Se li adossa
Estructures desmuntades: murs passera àmbit 15 i estructura combustió àmbit 11 (veure
HF'01-08)
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

436

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094.0
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 5,70 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 94 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Només visible en planta.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 94 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 79.0, 92.0, 100.0, 124.0, 146.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

437

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094.1
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,50 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE94.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb fragments de tegula disposats plans per assentar la següent tongada, tot lligat
amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li
fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 79.1, 97, 100.1
Cobert per
Tallat per
99
Se li adossa
92.1, 124.1, 146.1
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
94.0
Se li assenta 94.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

438

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094.2
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,64 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE94.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb fragments de tegula disposats plans per assentar la següent tongada, tot lligat
amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li
fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 79.2, 95, 100.2
Cobert per
Tallat per
99
Se li adossa
92.2, 124.2, 146.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
94.1
Se li assenta 94.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

439

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094.3
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,80 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE94.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de tegula, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta un forat obrat
(UE 95) a la seva part superior, que pot haver estat emprat per l'encofrat següent amb la UE 96 i
potser per la bastida.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.3, 146.3
Cobert per
Tallat per
98, 99
Se li adossa
79.3, 92.3, 124.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
94.2
Se li assenta 94.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

440

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094.4
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,90 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE94.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de tegula, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.3, 146.4
Cobert per
Tallat per
96, 98, 99
Se li adossa
79.3, 124.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
94.3
Se li assenta 94.5
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

441

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 094.5
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13-15
MR 18
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,50 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Cinquena tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE94.4, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Molt parcialment conservada.
Interpretació Restes de la cinquena tongada constructiva aèria del mur UE 94, bastida amb la tècnica de
l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.4
Cobert per
Tallat per
4, 98
Se li adossa
124.4
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
94.4
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

442

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 095
Sector
Sondeig
Àmbit 11-15
MR 18
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 94.3, a la seva part
superior, travessant perpendicularment el mur UE 94.
Interpretació Forat constructiu obrat que pot haver estat aprofitat per deixar passar l'agulla del calaix de
l'encofrat de la tongada UE 94.4, amb el negatiu UE 96, i possiblement també com a forat de
bastida de construcció de la paret i potser de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

443

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 097
Sector
Sondeig
Àmbit 13-15
MR 18
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,30 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 320-346
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb pedres sense treballar de mides petita i mijtana, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu
directament la superfície de la banqueta de fonamentació UE 94.0.
Interpretació Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu, de 1'30m de llum, entre
els àmbits 13 i 15.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.1
Cobert per
Tallat per
99
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
94.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

444

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 100
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,82 / 2,38
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE100.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE100.1,100.2)i les més elevades en encofrat (UE100.3,100.4),
on ja apareixen fragments constructius ceràmics com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta (UE101), parcialment tapiada (UE 104) i posteriorment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 9-15, amb una porta central decomunicació,
amb 2'18m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94, 108, 146, 160
Cobert per
Tallat per
4, 105
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

445

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar
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Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 100.0
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 5,82 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 100 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 100 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 94.0, 108.0, 146.0, 160.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta 100.1, 101, 104
Tapia a
Tapiat per

446
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Fitxa Estructura
UE 100.1
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,67 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE100.0, amb pedres de mides petites i mitjanes i alguna de gran, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, i algun fragment de tegula i maó, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / Igual a
Solidari amb 94.1, 101, 108.1, 146.1
Cobert per
Tallat per
105
Se li adossa
Adossat a
160.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
100.0
Se li assenta 100.2
Tapia a
Tapiat per

447
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Fitxa Estructura
UE 100.2
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,60 / 0,32
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE100.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.2, 146.2, 160.2
Cobert per
Tallat per
105, 141, 161
Se li adossa
Adossat a
108.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
100.1
Se li assenta 100.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

448

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 100.3
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,20 / 0,76
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE100.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta dos
forats obrats a la seva part superior (UE 102, 103).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de l’encofrat. A la
seva part superior conserva dos forats obrats per sostenir les bastides.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / Igual a
Solidari amb 94.3, 102, 103, 108.3, 160.3
Cobert per
Tallat per
105, 141, 161
Se li adossa
146.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
100.2
Se li assenta 100.4
Tapia a
Tapiat per

449
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Fitxa Estructura
UE 100.4
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,30 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE100.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva un
forat d'agulla d'encofrat (UE 122) a la seva part inferior.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 100, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / Igual a
Solidari amb 94.4, 146.4
Cobert per
Tallat per
4, 105, 122, 141, 161
Se li adossa
160.4
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
100.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

450

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 101
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,18 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb pedres sense treballar de mida petita i mitjana, amb maons de 0,20x0,30m de costat i 0’06m
de gruix com a remat, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Sembla que utilitzaria com a marxapeu directament la
superfície de la banqueta de fonamentació UE 100.0. Parcialment tapiada per l'estructura UE 104 i
posteriorment espoliada.
Interpretació Porta que comunica els àmbits 9 i 15, de 2'18 de llum, parcialment tapiada per l'estructura UE
104 i posteriorment espoliada quan ja es trobava parcialment colgada pels sediments.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.1
Cobert per
Tallat per
105
Se li adossa
104
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
100.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
104

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

451

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 102
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Forat de bastida
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,50 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la part superior de la tongada UE
100.3, travessant perpendicularment el mur, quedant per sota dels forats d'agulla per l'encofrat
de la tongada superior. Està alineat amb un altre que va quedar tapiat amb una pedra (UE 103).
Interpretació Forat de bastida, tant per la construcció de les parts superiors del propi mur, com possiblement
de la coberta de l'àmbit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

452

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 103
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Forat de bastida
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,16
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la part superior de la tongada UE
100.3, travessant perpendicularment el mur, quedant per sota dels forats d'agulla per l'encofrat
de la tongada superior. Està alineat amb un altre (UE 102). Tapiat per una pedra resultat de la
colmatació general de l'edifici, no s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat de bastida, tant per la construcció de les parts superiors del propi mur, com possiblement
de la coberta de l'àmbit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

453

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 104
Sector
Sondeig
Àmbit 9-15
MR 19
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,63 / 2,18 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 347-377
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Estructura bastida pedres de mides diverses, lligades amb morter de calç de color blancgroguenc i granulometria gruixuda, una mica sorrenc. Està construïda tapiant el pas de la porta
UE 101, amb la tècnica de la maçoneria. Sembla haver estat en relació amb les estructures
desmuntades de l'àmbit 15 (veure HF'01-08).
Interpretació Estructura que tapia parcialment la porta de l'àmbit 9, possiblement degut a un augment del
nivell de circulació. Sembla haver estat en relació amb les estructures desaparegudes de l'àmbit
15, possiblement una passera de comunicació entre els àmbits 7, 9 i 15 quan s'adapta aquesta
part de l'edifici a usos vitivinícoles.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
105
Se li adossa
Adossat a
101
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
100.0
Se li assenta
Tapia a
101
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

454

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 107
Sector
Sondeig
Àmbit 5
MR UA5
Definició Revestiment
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 1,07 / 2,50 / 0,70
Tipus de parament Arrebossat
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Revestiment de morter de calç de les parets de l'àmbit 5, fins a una alçada de 70cm.
Interpretació Revestiment del lacus de l'àmbit 5, amb una potència de 70cm.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
279
Se li adossa
275
Adossat a
MR3, MR29, MR30, MR31, MR40, 277, 280, 313, 314
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

455

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 108
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7-15
MR 20
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,56 / 2,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE108.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE108.1,108.2)i la més elevada en encofrat (UE108.3), on ja
apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment. Aquestes
tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada
tongada. Presenta una porta (UE110), modificada a la part inferior posteriorment (UE 112) i
parcialment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta lateral de comunicació
entre els àmbit 7 i 15, amb 1'26m de llum, modificada posteriorment.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / Igual a
Solidari amb 100, 115, 152, 160, 185
Cobert per
Tallat per
4, 111, 177
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

456

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 108.0
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7-15
MR 20
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 4,56 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 108 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 108 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 100.0, 115.0, 152.0, 160.0, 185.0
Cobert per
Tallat per
4, 177
Se li adossa
113, 183
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

457

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 108.1
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7-15
MR 20
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,56 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 108, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE108.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 108, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 100.1, 110, 115.1, 174.1, 160.1, 185.1
Cobert per
Tallat per
111
Se li adossa
113, 114, 171, 183
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
108.0
Se li assenta 108.2
Tapia a
Tapiat per

458

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 108.2
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7-15
MR 20
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 1,60 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 108, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE108.1, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Preseta un forat obrat (UE 109), relacionable amb el sistema de suport de les
bastides.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 108, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 100.2, 109, 115.2, 185.2
Cobert per
Tallat per
111
Se li adossa
160.2, 171, 174.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
108.1
Se li assenta 108.3
Tapia a
Tapiat per

459

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 108.3
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7-15
MR 20
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 1,20 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 108, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE108.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu i opus signinum, tot lligat amb
morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan
d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 108, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.3, 160.3
Cobert per
Tallat per
4, 111
Se li adossa
171, 185.3
Adossat a
115.3, 174.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
108.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

460

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 109
Sector
Sondeig
Àmbit 6-15
MR 20
Definició Forat de bastida
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la part superior de la tongada UE
108.2, travessant perpendicularment el mur. Queda tapiat per la construcció de la tongada UE
160.3 del MR 26.
Interpretació Forat de bastida, tant per la construcció de les parts superiors del propi mur, com possiblement
de la coberta de l'àmbit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.2
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
160.3

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

461

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 110
Sector
Sondeig
Àmbit 7-15
MR 20
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 1,26 / 0,46
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals, quedant el marxapeu sota l'estructura UE
112. Els brancals estaven bastits amb pedres sense treballar de mida gran, amb altres de mides
menors, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. Utilitzaria com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 108.0.
Interpretació Porta que comunicava els àmbits 7 i 15, de la qual només s'observen els brancals. Posteriorment
modificada amb la construcció de l'esglaó UE 112, i espoliada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.1, 185.1
Cobert per
Tallat per
111
Se li adossa
110, 112, 114
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
108.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
112

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

462

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 112
Sector
Sondeig
Àmbit 7-15
MR 20
Definició Esglaó
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,26 / 0,36
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 378-390
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Esglaó bastit a la porta UE 110, un cop es basteix el paviment de l'àmbit 7, per donar accés a la
plataforma construïda a l'àmbit 15 (desmuntada, veure HF'01-08). Quasi totalment cobert per la
passera actual, segons la memòria original, bastit amb pedres de mida mitjana i petita, així com
fragments de maó, àmfora, dolium i tegula, quedant tot lligat amb morter de calç.
Interpretació Llinda-esglaó que permet passar del paviment UE 114 a la plataforma de l'àmbit 15
(desmuntada), quan es transforma aquesta part del balneum en torcularium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
111
Se li adossa
114
Adossat a
110
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
108.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

463

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 113
Sector
Sondeig
Àmbit 6
MR UA2
Definició Revestiment
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,02 / 2,80 / 1,38
Tipus de parament Opus signinum
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 877-902, 996-998
Cronologia A partir de finals segle IV-inici segle V
Descripció Revestiment d'opus sigininum de l'interior del dipòsit UA 2, tant de les parets com del fons, on
presenta una cubeta aproximadament circular d'entorn al 1m de diàmetre i uns 10cm de fondària.
Interpretació Revestiment intern d'opus sigininum del dipòsit de l'àmbit 6, continu a parets i terra.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
176, 177, 183, 184, MR28, MR30
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
177
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

464

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 115
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 6,40 / 2,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE115.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE115.1,115.2), rematades amb fragments de maó i tegula
disposats plans per assentar millor les tongades següents, i les més elevades en encofrat
(UE115.3,115.4). Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per
parelles diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE116) parcialment modificada i
posteriorment espoliada.
Interpretació Tram de l'octògon interior que separa els àmbits 15-21, amb una porta central decomunicació,
amb 2'24m de llum, posteriorment modificada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5, 36, 108, 174
Cobert per
Tallat per
4, 119
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

465

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 115.0
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 6,40 / >0,12 Orientació E-W
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 115 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 115 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 5.0, 36.0, 108.0, 174.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 115.1, 116, 120, 121
Tapia a
Tapiat per

466

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 115.1
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,20 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE115.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva part superior està regularitzada amb fragments de maó i
tegula disposats plans, per assentar millor la tongada de maçoneria UE 115.2.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.1, 116, 174.1
Cobert per
Tallat per
119
Se li adossa
Adossat a
5.1, 36.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.0
Se li assenta 115.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

467

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 115.2
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,80 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE115.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva part superior està regularitzada amb fragments de maó i
tegula disposats plans, per assentar millor la tongada d'encofrat UE 115.1.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.2, 108.2
Cobert per
Tallat per
119
Se li adossa
36.2
Adossat a
174.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.1
Se li assenta 115.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

468

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 115.3
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,96 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE115.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una línia conservada de dos forats constructius (UE 117 i
118) a la seva part inferior.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 5.3, 36.3, 117, 118
Cobert per
Tallat per
4, 119
Se li adossa
108.3, 174.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.2
Se li assenta 115.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

469

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 115.4
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,80 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE115.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta traces d'un forat constructiu (UE 123) a la seva part
inferior.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 115, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 123
Cobert per
Tallat per
4, 119
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

470

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 116
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,24 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb maons (0,05x0,20x0,30m) i pedres desbastades de mida petita, tot lligat amb morter de calç
de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Utilitza en
origen com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de fonamentació UE 115.0.
Posteriorment se li assenta l'esglaó UE 120-121.
Interpretació Porta que comunica els àmbits 8 i 15, posteriorment modificada (UE 120-121) i espoliada, un cop
l'edifici estava parcialment colmatat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 115.1
Cobert per
Tallat per
119
Se li adossa
121
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
120-121

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 33

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

471

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 117
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,16
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 115.3, travessant
perpendicularment el mur UE 115. Alineat a la part inferior de la tongada amb el forat UE 118.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 115.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 115.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

472

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 118
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,15 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 115.3, travessant
perpendicularment el mur UE 115. Alineat a la part inferior de la tongada amb el forat UE 117.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 115.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 115.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

473

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 120
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Basament
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,55 / 0,40 / 0,22
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Bloc de granit amb una cassoleta rectangular, de 0,10x0,12m de costat i 0,05m de fondària,
adossat al brancal est de la porta UE 116, que podria haver funcionat de pollaguera o suport d'una
porta més reduïda que funcionés amb l'estructura UE 121.
Interpretació Possible pollaguera de la porta UE 116 un cop es basteix l'esglaó UE 121. Podria ser que tan sols
formi part de la UE 121.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
119
Se li adossa
121
Adossat a
116
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

474

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 121
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Esglaó
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 1,20 / 0,18
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Estructura molt malmesa, de la qual resten algunes pedres de mida petita, lligades amb terra,
adossades al brancal oest de la porta UE 116 i al bloc UE 120, tapiant parcialment el pas de la
porta UE 116.
Interpretació Possible esglaó per contenir i regularitzar el pas de l'àmbit 8 al 15, un cop recrescut el nivell de
circulació a l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
119
Se li adossa
Adossat a
106, 120
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
115.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

475

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 123
Sector
Sondeig
Àmbit 8-15
MR 21
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 391-416
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 115.4, travessant
perpendicularment el mur UE 115.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 115.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta. Només es conserva la seva part
inferior.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 115.4
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

476

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 124
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11-12-13
MR 22
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >2,54 / 2,75
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE124.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb una tongada de maçoneria (UE124.1)i les més elevades en encofrat (UE124.2,
124.3,124.4), on ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de
rebliment. S'adossa als murs veïns a la part aèria, essent solidària la banqueta. No es pot accedir
al tram d'aquest mur als àmbits 10-12.
Interpretació Mur de compartimentació radial de l'espai hexagonal sud-oest, que forma crugia amb l'octògon
intermig (MR23-MR44). No es pot accedir al seu tram dels àmbits 10-12.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94, 130, 138
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

477

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 124.0
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11-12-13
MR 22
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / >2,54 / >0,25 Orientació NE-SW
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 124 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 124 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.0, 130.0, 138.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

478

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 124.1
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11-12-13
MR 22
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >2,54 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE124.0, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
i alguns fragments de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
130.1
Adossat a
94.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
124.0
Se li assenta 124.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

479

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 124.2
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11-12-13
MR 22
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >2,54 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE124.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu i opus signinum, tot lligat amb
morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan
d’àrid. Conserva un forat d'agulla a la seva part inferior (UE 125).
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
125
Se li adossa
130.2
Adossat a
94.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
124.1
Se li assenta 124.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

480

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 124.3
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11-12-13
MR 22
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >2,54 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE124.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Pesenta dos
forats obrats a la seva part inferior (UE 126 i 127).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 126, 127
Cobert per
Tallat per
4, 129
Se li adossa
130.3
Adossat a
94.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
124.2
Se li assenta 124.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

481

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 124.4
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11-12-13
MR 22
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >0,60 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE124.3, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Presenta restes d'un f'orat d'agulla parcialment conservat (UE 128).
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 124, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.4
Cobert per
Tallat per
4, 128
Se li adossa
138.4
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
124.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

482

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 126
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13
MR 22
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 124.3, travessant
perpendicularment el mur UE 124.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 124.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 124.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

483

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 127
Sector
Sondeig
Àmbit 11-13
MR 22
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,15 / 0,50 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 417-429
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 124.3, travessant
perpendicularment el mur UE 124.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 124.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 124.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

484

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 130
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >3,80 / 2,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i fragments de maó, tegula i ceràmica, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït
aplicant diverses tècniques, presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE130.0), sobre
la qual es desenvolupa el traçat aeri, primer amb una tongada de maçoneria (UE130) i les més
elevades en encofrat (UE130.2,130.3). Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els
murs veïns per parelles diferents a cada tongada. El mur continua fora dels límits del soterrani
actual. Presenta una possible porta que quedaria a la part no visible del mur, parcialment
espoliada.
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 12-13 i que amb el MR23 conforma part de l'octògon intermig
de descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta amb el MR17 com a brancal, que
no es veu sencera, continuant fora del recinte.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 124
Cobert per
Tallat per
4, 133
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

485

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 130.0
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m)
/ 3,80 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 130 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 130 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 124.0
Cobert per
Tallat per
133
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

486

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 130.1
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,80 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 130, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE130.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 130, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
133
Se li adossa
Adossat a
124.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
130.0
Se li assenta 130.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

487

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 130.2
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,40 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 130, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE130.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta tres forats d'agulla a la part inferior (UE 131, 132, 134) i
un forat de bastida a la part superior (UE 135).
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 130, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 135
Cobert per
Tallat per
131, 132, 133, 134, 137
Se li adossa
Adossat a
124.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
124.1
Se li assenta 124.3
Tapia a
Tapiat per

488

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 130.3
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,50 / 0,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 130, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE130.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta un forat obrat a la part inferior (UE 136).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 130, bastida amb la tècnica de l’encofrat
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 130.3
Cobert per
Tallat per
4, 133
Se li adossa
Adossat a
124.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
130.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

489

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 135
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Forat de bastida
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,18
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 130.2, travessant
perpendicularment el mur UE 130.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 130.2.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 130.2
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

490

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 136
Sector
Sondeig
Àmbit 10-13
MR 44
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 828-832
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 130.3, travessant
perpendicularment el mur UE 130.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 130.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 130.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

491

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 138
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,10 / 2,82
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb fragments de tegula, ceràmica i opus signinum, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està
construït aplicant diverses tècniques, presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut
(UE138.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, primer amb tongades de maçoneria
(UE138.1,138.2) i les més elevades en encofrat (UE138.3,138.4). Presenta una porta
(UE139)parcialment espoliada.
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 10-11 i que amb el MR44 conforma part de l'octògon intermig
de descàrrega de les cobertes de les aules. Presenta una porta lateral, que conserva l'alçada,
espoliada parcialment.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 124, 139, 146
Cobert per
Tallat per
4, 133
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

492

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 138.0
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) >0,50 / 3,10 / 0,12
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 138 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 138 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 124.0, 139.0, 146.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 138.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

493

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 138.1
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,20 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE138.0, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 139
Cobert per
Tallat per
133
Se li adossa
Adossat a
146.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
138.0
Se li assenta 138.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

494

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 138.2
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,40 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE138.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de tegula i opus signinum, tot lligat amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
133
Se li adossa
Adossat a
146.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
138.1
Se li assenta 138.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

495

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 138.3
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,60 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE138.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de tegula i dolia, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta un forat obrat a la
seva part inferior (UE 140).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 140
Cobert per
Tallat per
133
Se li adossa
Adossat a
146.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
138.2
Se li assenta 138.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

496

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 138.4
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,10 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE138.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta dos forats obrats a la seva part inferior (UE 142 i 143).
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 138, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 142, 143, 146.4
Cobert per
Tallat per
4, 133
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
138.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

497

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 139
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,10 / 0,44
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part del brancal obrat al MR23, emprant com a segon brancal
el MR 22, i el marxapeu. Els brancals estaven bastits amb pedres sense treballar de mida mitjana i
petita, , tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 138.0. Actualment està encara tapiada per la colmatació de l'edifici.
Interpretació Porta que comunica els àmbits 10 i 11, obrada al MR 23, que conserva l'alçada completa tot i
haver patit l'espoli de la llinda i el brancal. Actualment encara està tapiada per la sedimentació
que colgà l'edifici, per motius de seguretat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 138.1
Cobert per
Tallat per
133
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
138.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

498

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 140
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 138.3, travessant
perpendicularment el mur UE 138.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 138.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 138.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

499

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 142
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 138.4, travessant
perpendicularment el mur UE 138.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 138.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 138.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

500

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 143
Sector
Sondeig
Àmbit 10-11
MR 23
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 430-442
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 138.4, travessant
perpendicularment el mur UE 138.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 138.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 138.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

501

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 146
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10-11
MR 24
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 6,65 / 3,22
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb fragments de tegula, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït
aplicant diverses tècniques, presenta una banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE146.0), sobre
la qual es desenvolupa el traçat aeri, primer amb tongades de maçoneria (UE146.1,146.2)i les més
elevades en encofrat (UE146.3,146.4), on ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a
part del material de rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs
veïns per parelles diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE150) parcialment espoliada.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula oest i l'hexàgon sud-oest, amb una porta
lateral que comunica els àmbits 9 i 11.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / Igual a
Solidari amb 94, 138, 153
Cobert per
Tallat per
4, 141, 151, 155, 208
Se li adossa
152, 159
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

502

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 146.0
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10-11
MR 24
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m)
/ 6,65 / >0,42 Orientació E-W
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 146 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 146 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 94.0, 138.0, 153.0
Cobert per
Tallat per
151, 155, 208
Se li adossa
152, 159
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 146.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

503

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 146.1
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10-11
MR 24
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,58 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE146.0, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 94.1, 150
Cobert per
Tallat per
141, 208
Se li adossa
100.1, 138.1, 152, 159
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
146.0
Se li assenta 146.2
Tapia a
Tapiat per

504

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 146.2
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10-11
MR 24
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 5,00 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE146.1, amb pedres de mides petita i mitjana, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de tegula, opus signinum i dolia, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.2
Cobert per
Tallat per
141
Se li adossa
94.2, 138.2
Adossat a
153.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
146.1
Se li assenta 146.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

505

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 146.3
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10-11
MR 24
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,80 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE146.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de tegula i ceràmica, tot lligat amb morter de calç de color blanc
i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
141, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 205
Se li adossa
138.3
Adossat a
94.3, 100.3, 153.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
146.2
Se li assenta 146.4
Tapia a
Tapiat per

506

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 146.4
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10-11
MR 24
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 4,70 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE146.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 146, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / Igual a
Solidari amb 94.4, 148, 195, 201
Cobert per
Tallat per
4, 141, 147, 200, 203
Se li adossa
100.4, 138.4
Adossat a
153.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
146.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

507

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 148
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10
MR 24
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,50 / 0,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 146.4, travessant
perpendicularment el mur UE146.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 146.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 146.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

508

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 150
Sector
Sondeig
Àmbit 9-11
MR 24
Definició Porta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,52 / 1,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb pedres sense treballar de mida gran, amb fragments de maons de 0’05m de gruix com a
remat, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 146.0.
Interpretació Porta que comunica els àmbits 9 i 11 (MR24), amb una amplada de 1'10m, que conserva restes
de revestiment amb pintura vermella (UE 159).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 146.1
Cobert per
Tallat per
141
Se li adossa
159
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
146.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

509

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 152
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR 27
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,55 / 5,30 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 999-1013
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Mur parcialment conservat, bastit amb pedres de mida petita i alguna de mitjana, la majoria
d’origen granític-plutònic, desbastades, amb algun fragment de maó i ceràmica, tot lligat amb
morter d'argila. El mur està construït adossat al MR24, presenta una banqueta i restes d'una
filada irregular, construïdes amb la tècnica de la maçoneria. Presenta una porta que com tot el
mur està arrasada, marcada pel fi de la rasa de construcció i el forat d'espoli de la llinda al MR 26.
Interpretació Restes d'un mur que subdividia l'àmbit 9 en dos espais, comunicats per la porta entre el seu
extrem i el MR26, de la que queda el forat d'espoli de la llinda al MR26, presentant una llum de
1m i una alçada d'uns 1'80m. Així mateix també servia de suport a l’altell bastit a l’àmbit 9, en
paral·lel a les bigues que anaven del MR24 al MR26, i recolzant la biga transversal que es anava
de la pilastra UE 205 a la UE 209 i possiblement en relació amb el basament UE 204.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
155
Se li adossa
Adossat a
MR24
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
151
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

510

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 153
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
MR 25
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 12,07 / 2,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE153.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE153.1,153.2)i les més elevades en encofrat (UE153.3,153.4),
on ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de rebliment.
Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a
cada tongada. Aquestes tongades s'imbriquen a les cantonades dels altres murs exteriors amb
carreus de grans dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a l'angle obtús que
conformen. Es solidari a nivell de banqueta amb la resta d'estructures d'aquesta fase, mentre que
aèriament se li adossen.
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda dels àmbits 1, 9 i 10. No es pot accedir
al tram de l'àmbit 1, per cap de les dues cares.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / Igual a
Solidari amb 146, 154, 156, 157, 160, 250
Cobert per
Tallat per
4, 144, 149, 200
Se li adossa
UA1, 205, 261
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

511

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 153.0
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
MR 25
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) >0,50 / 12,07 / >0,20 Orientació N-S
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 153 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 153 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 146.0, 160.0, 250.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
205
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 153.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

512

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 153.1
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
MR 25
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 12,07 / 0,54
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE153.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb carreus de grans dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a
l'angle obtús que conformen, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana,
amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 250.1
Cobert per
Tallat per
144, 149, 200
Se li adossa
UA1, 146.1, 160.1, 205, 261
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
153.0
Se li assenta 153.2
Tapia a
Tapiat per

513

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 153.2
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
MR 25
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 12,07 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE153.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu i dolia, tot lligat amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva
part superior està parcialment regularitzada amb fragments de maó disposats plans, per assentar
millor la tongada d'encofrat UE 153.3.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 160.2, 250.2
Cobert per
Tallat per
4, 144
Se li adossa
UA 1, 146.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
153.1
Se li assenta 153.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) - / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

514

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 153.3
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
MR 25
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 12,07 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE153.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu, opus signinum i dolia, tot lligat
amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li
fan d’àrid. Conserva tres forats obrats (UE 154, 156 i 157) a la seva part inferior.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de l’encofrat,
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 154, 156, 157
Cobert per
Tallat per
4, 144
Se li adossa
UA1, 146.3, 160.3,
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
153.2
Se li assenta 153.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

515

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 153.4
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9-10
MR 25
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,80 / 0,26
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE153.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 153, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4, 144, 200
Se li adossa
146.4, 160.4
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
153.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

516

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 154
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR 25
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 153.3, a la seva part
inferior, travessant perpendicularment el mur UE 153. Alineat amb dos forats obrats més (UE 156 i
157).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 153.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 153.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

517

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 156
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR 25
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 153.3, a la seva part
inferior, travessant perpendicularment el mur UE 153. Alineat amb dos forats obrats més (UE 154 i
157).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 153.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 153.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

518

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 157
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR 25
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,06 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 473-484
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 153.3, a la seva part
inferior, travessant perpendicularment el mur UE 153. Alineat amb dos forats obrats més (UE 154 i
156).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 153.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 153.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

519

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 159
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR 24
Definició Revestiment
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,01 / 0,10 / 0,08
Tipus de parament Arrebossat
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arrebossat conservat parcialment a les parets de l'àmbit 9, a la zona de la porta amb l'àmbit 11,
format per morter de calç de granulometria fina, amb la superfície enlluïda amb restes de pintura
vermellosa.
Interpretació Restes de l'arrebosat amb pintura vermella de l'àmbit 9.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Pintura

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
146.1, 150
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

520

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 160
Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
MR 26
Definició Mur
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 6,80 / 2,62
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE160.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb una tongada de maçoneria (UE160.1) i les més elevades en encofrat (UE160.2,
160.3,160.4), on ja apareixen fragments constructius ceràmics, de dolia i d’opus signinum com a
part del material de rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs
veïns per parelles diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE162) parcialment espoliada.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula oest i l'hexàgon nord-oest. Presenta una
porta lateral que comunica amb l'àmbit 6, parcialment espoliada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 100, 108, 153, 162, 170, 172, 173, 217, 241
Cobert per
Tallat per
4, 144, 145, 161, 163, 164, 165, 168, 210, 310, 311
Se li adossa
UA1, 171
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

521

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 160.0
Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
MR 26
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) >0,48 / 6,80 / >0,40 Orientació E-W
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 160 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 160 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 100.0, 108.0, 153.0, 217.0, 241.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 160.1, 162
Tapia a
Tapiat per

522

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 160.1
Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
MR 26
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 5,70 / 0,74
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE160.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 108.1, 162
Cobert per
Tallat per
144, 161
Se li adossa
100.1, 171, 217.1, 241.1
Adossat a
153.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
160.0
Se li assenta 160.2
Tapia a
Tapiat per

523

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 160.2
Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
MR 26
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 5,60 / 0,82
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE160.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu i dolia, tot lligat amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Conserva a la base 4 negatius d'agulla de l'encofrat (UE 163, 164, 165 i 168).
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 100.2, 153.2, 162
Cobert per
Tallat per
144, 145, 161, 163, 164, 165, 168, 311
Se li adossa
UA1, 171, 217.2, 241.2
Adossat a
108.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
160.1
Se li assenta 160.3
Tapia a
Tapiat per

524

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 160.3
Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
MR 26
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,70 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE160.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva tres forats obrats alineats a la seva part inferior (UE 170,
172 i 173).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 100.3, 108.3
Cobert per
144, 161 311
Tallat per
144, 161, 311
Se li adossa
UA1, 171, 241.3
Adossat a
153.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
160.2
Se li assenta 160.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

525

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 160.4
Sector
Sondeig
Àmbit 1-6-9
MR 26
Definició Tongada constructiva
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 3,70 / 0,66
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE160.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de material ceràmic constructiu i d'opus signinum, tot lligat amb
morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan
d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 160, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4, 144, 161, 210, 310
Se li adossa
UA1, 171, 241.4
Adossat a
100.4, 153.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
160.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

526

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 162
Sector
Sondeig
Àmbit 6-9
MR 26
Definició Porta
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 1,08 / 1,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
amb pedres sense treballar de mida gran, amb maons disposats plans, de33x45x6cm com a
remat, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície de la banqueta de
fonamentació UE 160.0.
Interpretació Porta que comunicava els àmbits 6 i 9, de 1'08m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 160.1, 160.2
Cobert per
Tallat per
161
Se li adossa
171
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
160.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 33 / 45

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

527

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 166
Sector
Sondeig
Àmbit 7-8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,46 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 169, 175, 178, 179, 180 i 182.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

528

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 167
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA4
Definició Revestiment
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,03 / 1,20 / 1,06
Tipus de parament Arrebossat
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Revestiment de morter de calç de gra fi, realitzat a l'alçat del MR26 a l'àmbit 1, on presenta 3
encaixos, i que seria el mateix acabat que el de l'estructura UE 319, que redueix la capacitat de
l'alveus. Presenta tres encaixos a una alçada de la visual d'una persona posada de peu a la
banyera.
Interpretació Revestiment de les parets de l'alveus després de la seva reforma.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222, 320, 321, 322
Se li adossa
Adossat a
160.3, 160.4, 270
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

529

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 169
Sector
Sondeig
Àmbit 7-8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,07 / 0,46 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 166, 175, 178, 179, 180 i 182. Es troba tapiat amb pedres i morter.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

530

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 170
Sector
Sondeig
Àmbit 6-9
MR 26
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,48 / 0,16
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 160.3, travessant
perpendicularment el mur UE 160. Alineat a la part baixa de la tongada, amb els forats
constructius UE 172 i 173.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 160.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 160.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

531

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 171
Sector
Sondeig
Àmbit 6
MR À-6
Definició Revestiment
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,04 / 4,06 / 1,42
Tipus de parament Arrebossat
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 378-380,492-497,522-528,59 Cronologia A partir de finals segle IV-inici segle V
Descripció Arrebossat conservat parcialment a les parets de l'àmbit 6, format per morter de calç de
granulometria fina, amb la superfície enlluïda. No s'hi observen restes de pintura.
Interpretació Revestiment de les parets de l'àmbit 6. Possiblement coetani a la construcció del dipòsit UA 2.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
111, 161
Se li adossa
Adossat a
108.1, 108.2, 108.3, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 162, 174.1, 174.2, 174.3, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
225, 312
Tapiat per

532

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 172
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9
MR 26
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,48 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 160.3, travessant
perpendicularment el mur UE 160. Alineat a la part baixa de la tongada, amb els forats
constructius UE 170 i 173. Afectat pel forat de biga UE 311.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 160.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 160.3
Cobert per
Tallat per
311
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

533

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 173
Sector
Sondeig
Àmbit 1-9
MR 26
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,48 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 485-517
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 160.3, travessant
perpendicularment el mur UE 160. Alineat a la part baixa de la tongada, amb els forats
constructius UE 170 i 172. Resulta visible només des de l'àmbit 1. Afectat pel forat de biga UE 210.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 160.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 160.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

534

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 174
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
MR 29
Definició Mur
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 6,69 / 1,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE174.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE174.1,174.2)i les més elevades en encofrat (UE174.3,
174.4), on ja apareixen fragments ceràmics i d’opus signinum com a part del material de
rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles
diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE106) oberta en el seu extrem nord per donar pas
a l'àmbit 5 a una cota elevada.
Interpretació Mur radial que uneix els dos octògons, entre l'aula nord i l'hexàgon nord-oest. Trencat en el seu
punt d'unió amb MR3 per obrir una porta a l'àmbit 5.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11, 108, 115, 241
Cobert per
Tallat per
4, 106
Se li adossa
UA3, 107, 114, 294
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

535

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 174.0
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
MR 29
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m)
/ 6,69 / >0,12 Orientació N-S
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 174 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 174 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 11.0, 108.0, 115.0, 241.0
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
107
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 174.1
Tapia a
Tapiat per

536

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 174.1
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
MR 29
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 6,69 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE174.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva part superior està regularitzada amb fragments de maó
disposats plans i pedres petites, per assentar millor la tongada següent. Les juntes de les pedres
semblen haver estat repassades en el mateix moment constructiu amb morter de calç del mateix
tipus que la resta.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / Igual a
Solidari amb 11.1, 108.1, 115.1, 241.1
Cobert per
Tallat per
106
Se li adossa
107
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
174.0
Se li assenta 174.1
Tapia a
Tapiat per

537

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 174.2
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
MR 29
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 6,69 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE174.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i alguns fragments de dolia, i material constructiu ceràmic, tot lligat amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. La seva
part superior està regularitzada amb fragments de maó disposats plans i pedres petites, per
assentar millor la tongada següent. S'observa com s'adossava al MR30 a pesar del negatiu UE 106.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Fragments de m

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
106
Se li adossa
115.2
Adossat a
(11.2), 108.2, 241.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
174.1
Se li assenta 174.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

538

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 174.3
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
MR 29
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 6,69 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE174.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de tegula i opus signinum, tot lligat amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva 7 forats
constructius obrats a la seva part inferior (UE 166, 169, 175, 178, 179, 180 i 182). S'observa com
era solidari amb el MR30 a pesar del negatiu UE 106.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb (11.3), 166, 169, 175, 178, 179, 180, 182, 241.3
Cobert per
Tallat per
4, 106
Se li adossa
108.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
174.2
Se li assenta 174.4
Tapia a
Tapiat per

539

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 174.4
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7-8
MR 29
Definició Tongada constructiva
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 2,30 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE174.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva restes de dos negatius d'agulla a la seva part inferior
(UE 272 i 285).
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 174, bastida amb la tècnica de l’encofrat, molt
parcialment conservada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.4
Cobert per
Tallat per
4, 106, 272, 285
Se li adossa
Adossat a
11.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
174.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

540

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 175
Sector
Sondeig
Àmbit 7-8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,08 / 0,46 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 166, 169, 178, 179, 180 i 182. Parcialment tapiat.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

541

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 176
Sector
Sondeig
Àmbit 6
MR UA2
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,40 / 2,80 / 1,38
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 877-902, 996-998
Cronologia A partir de finals segle IV-inici segle V
Descripció Mur bastit amb blocs de granit de mida mitjana i gran, amb alguna pedra de mida més petita, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria gruixuda, amb gravetes que li fan d'àrid.
Possiblement es tracti de només dues filades que rematen el costat oest de la part superior del
dipòsit de l'àmbit 6. S'adossa al MR30 per l'extrem nord, mentre pel sud s'imbrica amb el mur UE
183, conformant a la pròpia estructura els primers dos esglaons d'accés al dipòsit, que es
continuen amb l'esglaó UE 184, quedant revestit per UE 113.
Interpretació Mur oest del dipòsit UA2 de l'àmbit 6, possiblement es tracti només del remat de la part
superior, bastit ja deixant els dos primers esglaons d'accés al dipòsit.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 183, 184
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
113
Adossat a
MR20, MR30
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
177
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

542

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 178
Sector
Sondeig
Àmbit 7-8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,46 / 0,22
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 166, 169, 175, 179, 180 i 182. Parcialment esfondrat.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

543

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 179
Sector
Sondeig
Àmbit 8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,06 / 0,10 / 0,46
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 166, 169, 175 , 178, 180 i 182. Queda tapiat per la construcció del MR30. Es troba
parcialment esfondrat.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8. Queda parcialment
tapiat per la construcció del MR 30.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
MR30

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

544

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 180
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,46 / 0,06
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 166, 169, 175, 178, 179 i 182. Es troba parcialment tapiat amb morter.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

545

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 182
Sector
Sondeig
Àmbit 5-8
MR 29
Definició Forat constructiu
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,06 / 0,46 / 0,07
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 534-571
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 174.3, travessant
perpendicularment el mur UE 174. Es troba alineat a la part baixa de la tongada amb els forats
constructius UE 166, 169, 175, 178, 179 i 180.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 174.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta de l'àmbit 8.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 174.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

546

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 183
Sector
Sondeig
Àmbit 6
MR UA2
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,25 / 1,70 / 1,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 877-902, 996-998
Cronologia A partir de finals segle IV-inici segle V
Descripció Mur bastit amb fragments de tegula i maons bessals (20x20cm), tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria gruixuda, amb gravetes que li fan d'àrid. Possiblement es tracti de
només dues filades que rematen el costat sud de la part superior del dipòsit de l'àmbit 6,
recreixent la banqueta del MR20. S'adossa als MR20 i 28, mentre per l'oest s'imbrica amb el mur
UE 176, quedant revestit per UE 113.
Interpretació Mur sud del dipòsit UA2 de l'àmbit 6, possiblement es tracti només del remat de la part superior,
bastit recreixent la cota de la banqueta del MR20.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 176, 184
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
113
Adossat a
MR20, MR38
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
177
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 20 / 20 / 3

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

547

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 184
Sector
Sondeig
Àmbit 6
MR UA2
Definició Escala
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 0,70 / 1,26
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 877-902, 996-998
Cronologia A partir de finals segle IV-inici segle V
Descripció Escala de 46cm d'ample. formada per tres esgraons de mides diverses, que permeten baixar al
dipòsit de l'àmbit 6. El primer esglaó aprofita el coronament del mur UE176, quedant rematat amb
pedres de mida petita i ceràmica (20cm de fons i 20cm d'alt), el segon, també obrat al mur UE 176,
és rematat amb un fragment de vora de dolia i molt morter de calç (20cm de fons i 50cm d'alt) i el
tercer és un fragment d'una pilastra decorada adossada al parament del mur UE 176 (20cm de
fons i 55cm d'alt),quedant tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria gruixuda,
amb gravetes que li fan d'àrid. S'assenta al murs UE 176 i 183, quedant revestida per UE 113.
Interpretació Escala d'accés al dipòsit de l'àmbit 2, que aprofita un fragment de pilastra decorat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 176, 183
Cobert per
Veure HF'01-08
Tallat per
Se li adossa
113
Adossat a
176
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
176
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

548

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 185
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,56 / 3,02
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE185.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE185.1,185.2) i les més elevades en encofrat (UE 185.3). És
solidari totalment amb el MR20, amb el qual fa angle, mentre que només ho és amb el MR30 a
nivell de banqueta, adossant-se a ell en el seu tram aeri.
Interpretació Mur de compartimentació radial de l'espai hexagonal nord-est que es continua amb MR32,
formant crugia amb l'octògon intermig (MR30).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 108, 241
Cobert per
Tallat per
4, 111, 177
Se li adossa
112, 113, 114, 171, 183
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

549

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 185.0
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 3,56 /
1
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 185 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Queda parcialment a l'aire lliure pel rebaix
constructiu del dipòsit UA 2 (UE 177), el qual se li adossa amb el seu revestiment UE 113 i la paret
UE 183.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 185 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.0, 241.0
Cobert per
Tallat per
177
Se li adossa
113, 171, 183
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 185.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

550

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 185.1
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,56 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 185, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE185.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. És solidari al seu extrem sud amb el MR30, quedant entrelligats
per la porta UE 110, bastida amb carreus, que comunica els àmbits 7 i 15.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 185, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.1, 110
Cobert per
Tallat per
111
Se li adossa
112, 114, 171
Adossat a
241.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
185.0
Se li assenta 185.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

551

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 185.2
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,56 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 185, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE185.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Era solidari al seu extrem sud amb el MR30, quedant entrelligats
per la porta UE 110, bastida amb carreus, que comunica els àmbits 7 i 15, posteriorment
espoliada. Presenta dos grans esvorancs que van ser buidats durant les excavacions de 2001-2008.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 185, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 108.1
Cobert per
Tallat per
111
Se li adossa
171
Adossat a
241.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
185.1
Se li assenta 185.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

552

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 185.3
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,56 / 0,42
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 185, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE185.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 185, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 188, 211
Cobert per
Tallat per
4, 111
Se li adossa
171
Adossat a
241.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
185.2
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

553

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 187
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,08 / 0,46 / 0,08
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 216.3, travessant
perpendicularment el mur UE 216. Es troba bastit a la part superior de la tongada, alineat amb el
negatiu d'agulla UE 186.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 216.4,
a la part superior de la tongada prèvia. Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la
coberta, a diferència del negatiu UE 186, que només hauria servit per l'encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 216.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

554

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 188
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,46 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 185.3, travessant
perpendicularment el mur UE 185. Alineat amb el forat constructiu UE 312 a la part baixa de la
tongada.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 185.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 185.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

555

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 189
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Porta
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 0,80 / 1,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estan bastits
amb amb fragments de maons de 0’05m de gruix com a remat i algunes pedres de mida petita, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament el coronament de la tongada constructiva
UE 216.1, originalment revestida amb el paviment UE 281.
Interpretació Porta que comunicava els àmbit 3 i 4, revestida amb la UE 190, i que originalment funcionava
amb el paviment 281, amb una llum de 0'80m i conservant una alçada de 1'80m.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 216.2, 216,3, 216.4
Cobert per
Tallat per
4, 192, 305
Se li adossa
190, 215, 281
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
216.1
Se li assenta 281
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / 15 / 15

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

556

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 190
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Revestiment
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,03 / 0,40 / 1,80
Tipus de parament Arrebossat
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arrebossat conservat a la part interior dels brancals de la porta UE 189, realitzat amb morter de
calç de color blanc i granulometria fina. No s'hi observen restes de pintura, tot i que la podria
haver tingut.
Interpretació Revestiment de la porta que comunicava el tepidarium amb el frigidarium, que acabaria d'aïllar
les juntes del batent de fusta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
189
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

557

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 195
Sector
Sondeig
Àmbit 9-11
MR 24
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 146.4, travessant
perpendicularment el mur UE 146.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 146.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 146.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

558

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 201
Sector
Sondeig
Àmbit 9-10
MR 24
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 443-472
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 146.4, travessant
perpendicularment el mur UE 146.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 146.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 146.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

559

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 204
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 0,52 / 0,31
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 945-948
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Bloc de granit parcialment treballat, amb dos fragments de tegula que li fan de falca, que
s'assenta a l'estratigrafia de l'àmbit 9 (veure HF'01-08). Està alineat amb el basament de pilastra
UE 205 i el negatiu UE 209, que acollia un altre (fragment de miliari).
Interpretació Basament del pilar est de l'àmbit 9, que formaria conjunt amb les UE 205, 208 i 209, així com
amb el MR27, sostenint un altell afegit a l'estança. Possiblemnt la resta de l'alçat seria de fusta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
(veure HF'01´08)
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
(veure HF'01´08)
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

560

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 205
Sector
Sondeig
Àmbit 9
MR Definició Pilastra
Orientació E-W
Ampl/Long/Alç (m) 0,40 / 0,42 / 0,14
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 949-952
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Pedra treballada amb un encaix rectangular a la seva part superior de 0,23x0,16m de costat i una
fondària de 0,03m, que s'assenta a l'estratigrafia de l'àmbit 9 (veure HF'01-08) i parcialment a la
part superior de la banqueta UE 153.0 del MR25, a la qual s'adossa, juntament amb la tongada
superior (UE 153.1). Està alineada amb el basament UE 204 i el negatiu UE 209, que acollia un
altre (fragment de miliari).
Interpretació Pilastra oest de l'àmbit 9, que formaria conjunt amb les UE 204, 208 i 209, així com amb el MR27,
sostenint un altell afegit a l'estança. Possiblemnt la resta de l'alçat seria de fusta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
(veure HF'01´08)
Se li adossa
Adossat a
153.0, 153.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
(veure HF'01-08), 153.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

561

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 213
Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
MR 31
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 3,30 / 1,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, s'intueix una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE213.0) que només s'intueix, sobre la qual es
desenvolupa el traçat aeri amb tongades de maçoneria (UE213.1,213.2), apareixent algun fragment
de material ceràmic constructiu aprofitat. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb
els murs veïns per parelles diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE214), modificada en
una fase posterior i parcialment espoliada.
Interpretació Mur de compartimentació que separa els àmbits 4 i 5, amb una porta central de comunicació de
2,24m de llum, modificada posteriorment.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 241, 250
Cobert per
Tallat per
4, 191, 211, 276, 277, 278
Se li adossa
107, 215, 294, 314
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

562

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 213.0
Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
MR 31
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 3,30 /
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 213 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Només s'intueix, no és visible en cap punt.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 213 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.0, 250.0
Cobert per
Tallat per
277
Se li adossa
215, 281, 313, 314
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 213.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

563

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 213.1
Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
MR 31
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 3,30 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 213, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE213.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. En origen serveix de marxapeu de la porta UE 214, posteriorment
reformada.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 213, bastida amb la tècnica de la maçoneria,
posteriorment reformada, en origen serveix de marxapeu de la porta UE 214.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
211, 276, 277, 278
Se li adossa
107, 215, 294, 313, 314
Adossat a
241.1, 250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
213.0
Se li assenta 213.2, 214
Tapia a
Tapiat per

564

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 213.2
Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
MR 31
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 1,28 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 213, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE213.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de tegula, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 213, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 214, 241.2, 250.2
Cobert per
Tallat per
4, 191
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
213.1
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

565

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 214
Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
MR 31
Definició Porta
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 2,24 / 0,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals, havent quedat transformat el marxapeu
posteriorment. Els brancals estaven bastits amb maons de 21x44x8cm, amb algunes pedres sense
treballar de mida, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls
de calç i gravetes que li fan d’àrid. Sembla haver utilitza com a marxapeu directament la superfície
de la primera tongada de construcció UE 213.1, sobresortint lleugerament de la cota del paviment
original de l'àmbit 4 (UE 281), posteriorment modificat per adaptar-lo a la transformació dels
espais de premsat (àmbit 4) i dipòsit de vi (àmbit 5).
Interpretació Porta que comunicava els àmbits 4 i 5, modificada en una fase posterior i finalment espoliada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 213.2
Cobert per
Tallat per
191, 276, 278
Se li adossa
215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
213.1
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 8 / 21 / 44

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

566

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 216
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,52 / 3,02
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE216.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE216.1) i les més elevades en encofrat (UE216.2,
216.3,216.4), on ja apareixen fragments de material constructiu ceràmic, de ceràmiques i d’opus
signinum com a part del material de rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades
amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE189) quasi
totalment conservada, amb part del revestiment original.
Interpretació Mur de compartimentació que separa els àmbits 3 i 4, amb una porta lateral de comunicació de
0,80m de llum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / Igual a
Solidari amb 187, 189, 297, 298, 241, 250
Cobert per
Tallat per
4, 181
Se li adossa
190, 193, 215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

567

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 216.0
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 3,52 / >0,60 Orientació NW-SE
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 216 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Posteriorment queda a l'aire lliure i es
rejunta amb el mateix morter de calç lliscat.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 216 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.0, 250.0
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
193
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 216.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

568

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 216.1
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,52 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE216.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Només és
visible des de l'àmbit 3, on el parament ha estat rejuntat amb el mateix morter lliscat. A la seva
part superior conserva l'encaix del paviment de l'àmbit a aquesta cota, expoliat posteriorment.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de la maçoneria. A la
seva part superior conserva l'encaix del paviment de l'àmbit a aquesta cota, expoliat
posteriorment.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 189
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
215
Adossat a
241.1, 250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
216.0
Se li assenta 216.2, 281
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

569

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 216.2
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,52 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE216.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, fragments de material ceràmic constructiu, pivots d'àmfora, fragments de dolia i
d'opus signinum, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls
de calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva tres negatius d'agulla d'encofrat a la seva part
inferior (UE 295, 296, 301).
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Graves

Morter

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / Igual a
Solidari amb 189, 250.2
Cobert per
Tallat per
192, 295, 296, 301, 305
Se li adossa
215
Adossat a
241.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
216.1
Se li assenta 216.3
Tapia a
Tapiat per

570

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 216.3
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,52 / 0,52
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE216.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, fragments de material ceràmic constructiu i d'opus signinum, tot lligat amb morter
de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Conserva dos forats constructius a la seva part inferior (UE 297, 298) i un a la part superior (UE
187), alineat amb un negatiu d'agulla d'encofrat (UE 186).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 187, 189, 297, 298
Cobert per
Tallat per
186
Se li adossa
Adossat a
241.3, 250.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
216.2
Se li assenta 216.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

571

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 216.4
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,52 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE216.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, fragments de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 216, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 189
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
241.4, 250.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
216.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

572

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 217
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,30 / 3,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot lligat
amb abundant morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE217.0) ambdos pilars (UE 230 i 234) bastits amb
maçoneria intercalats dins la tongada, sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, primer amb una
tongada de maçoneria (UE217.1), que integra tres arcs (UE 219, 231 i 235) i les més elevades en
encofrat (UE217.2, 217.3, 217.4), on s'obria el pas entre els àmbits 2 i 3 a la planta baixa (UE 237),
molt malament conservat. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns
a la banqueta de fonamentació, adossant-se a la resta del traçat aeri, per parelles diferents a cada
tongada.
Interpretació Mur de compartimentació que separa el caldarium de l'àmbit 2 i el tepidarium de l'àmbit 3, amb
una porta central de comunicació parcialment conservada. Es comuniquen els hipocausts dels
dos espais amb tres arcs de mig punt de secció obliqua.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / Igual a
Solidari amb 218, 219, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 240, 241, 250
Cobert per
Tallat per
4, 181, 212
Se li adossa
193
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta 24
Tapia a
Tapiat per

573

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 217.0
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,30 / >0,60 Orientació NW-SE
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 217 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Els extrems i la part inferior són solidaris a
encofrat perdut amb els murs veïns, mentre que la part central superior presenta tres espais
buits, marcats per la construcció en maçoneria de dos pilars (UE 230 i 234), que queden integrats
dins la tongada constructiva.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 217 que conforma la seva banqueta de fonamentació, on
s'integren els basaments dels tres arcs que comuniquen els àmbits 2 i 3, a nivell de l'hipocaust.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 241.0, 250.0
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
193
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 217.1, 219, 230, 234, 235
Tapia a
Tapiat per

574

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 217.1
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 3,30 / 3,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE217.0 i els pilars UE 230 i 234, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria
d’origen granític-plutònic, desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot
lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. Integra al seu sí tres arcs que descarreguen a la tongada inferiors i als dos pilars
(UE 219, 231 i 235).
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de la maçoneria, que
integra els tres arcs que permeten el pas d'aire calent entre els àmbits 2 i 3 a nivell de
l'hipocaust, i a l'hora, sostenen la resta del mur per compartimentar el caldarium i el tepidarium
a la planta baixa.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 219, 231, 235
Cobert per
Tallat per
212
Se li adossa
241.1
Adossat a
250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.0, 230, 234
Se li assenta 217.1, 237
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

575

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 217.2
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 2,30 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE217.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 218, 237
Cobert per
Tallat per
212
Se li adossa
Adossat a
241.1, 250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.1
Se li assenta 217.3
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

576

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 217.3
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,90 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE217.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de l’encofrat
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 236
Cobert per
Tallat per
212
Se li adossa
Adossat a
241.3, 250.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.2
Se li assenta 217.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

577

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 217.4
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 0,90 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE217.3, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes
que li fan d’àrid. És lleugerament més estreta que les tongades inferiors.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 217, bastida amb la tècnica de l’encofrat, molt
parcialment conservada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 240
Cobert per
Tallat per
4, 212
Se li adossa
Adossat a
250.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

578

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 218
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 217.2, a la seva part
inferior, travessant perpendicularment el mur UE 217. Possiblement hi hauria un altre a l'extrem
oposat del mur, però el negatiu UE 212 impedeix la seva localització.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 217.2.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.2
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

579

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 219
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Arc
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,54 / 0,54
Tipus de parament A sardinell
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arc de mig punt integrat a la tongada UE 217.1, que descarrega sobre la tongada 217.0, i del pilar
UE 230, bastit amb maons de 20x30x6cm disposats a sardinell i lligats amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una llum
de 0,60m. Conserva restes de l'enlluït intern, resultat de l'encofrat, amb el mateix morter de calç.
No es va poder consolidar íntegrament degut a estar ocupat amb materials de l'excavació.
Interpretació Un dels tres arcs que permeten el pas d'aire calent a través de la part baixa del MR35 dels
àmbits 2 al 3 a la planta de l'hipocaust.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.1
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.0, 230
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

580

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 220
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2
MR 34
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,40 / 1,98
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, tot lligat
amb abundant morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE220.0) amb dos arcs (UE 238 i 239) i un pilar (UE 233)
bastits amb maçoneria intercalats dins la tongada, sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE220.1) i les més elevades en encofrat (UE220.2), on s'obria
el pas entre els àmbits 1 i 2 de la qual no queden restes. Aquestes tongades s'entrellacen a les
cantonades amb els murs veïns per parelles diferents a cada tongada.
Interpretació Mur de compartimentació que separa l'alveus de l'àmbit 1 i el caldarium de l'àmbit 2, amb una
porta central de comunicació quasi totalment perduda. Es comuniquen els hipocausts dels dos
espais amb dos arcs de mig punt.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 160, 241, 160, 233, 238, 239
Cobert per
Tallat per
4, 181, 222
Se li adossa
UA1, 193, 300, 302, 303, 316
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

581

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 220.0
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 34
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 3,40 / 0,70
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 220 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen graníticplutònic, desbastades, tot lligat amb abundant morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Queda entrelligada amb la construcció
dels arcs UE 238 i 239 i el pilar UE 233. Posteriorment es deixa a la vista amb el rebaix UE 181.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 220 que conforma la seva banqueta de fonamentació amb dos
arcs de mig punt per comunicar l'hipocaust de l'àmbit 2 amb el de l'alveus de l'àmbit 1.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 160.0, 233, 238, 239, 241.0, 250.0
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
UA1, 193, 300, 302, 303, 316
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 220.1
Tapia a
Tapiat per

582

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 220.1
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 34
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,40 / 0,64
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 220, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE220.0, amb pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades,
i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb abundant morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 220, bastida amb la tècnica de la maçoneria
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
UA1
Adossat a
160.1, 241.1, 250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
220.0
Se li assenta 220.2
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

583

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 220.2
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 34
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 3,40 / 0,64
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 220, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE220.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una rebaba inferior del morter de calç sobrer del calaix
de l'encofrat.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 220, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222, 283, 284
Se li adossa
UA1
Adossat a
160.1, 241.1, 250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
220.1
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

584

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 221
Sector
Sondeig
Àmbit 2
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,48 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 6 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 223, 226, 243, 245, 246 i 273). Tapiat per la construcció del MR26.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta. Tapiat per la construcció del MR26.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
160.3

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

585

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 223
Sector
Sondeig
Àmbit 2-6
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,13 / 0,48 / 0,13
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 6 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 221, 226, 243, 245, 246 i 273).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

586

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 226
Sector
Sondeig
Àmbit 5-7
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,48 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 6 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 221, 223, 243, 245, 246 i 273).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

587

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 227
Sector
Sondeig
Àmbit 4-7
MR 30
Definició Brancal
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 1,74 / 0,56
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals, els quals estan bastits amb pedres sense
treballar de mida petita i mitjana, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. En origen podria haver utilitzat com a
marxapeu directament la superfície de la banqueta de fonamentació UE 241.0, essent reformat
amb l'estructura UE 244 i posteriorment expoliada.
Interpretació Porta que comunicava en origen els àmbits 5 i 7, posteriorment modificada per l'estructura UE
244 i finalment expoliada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.1
Cobert per
Tallat per
228
Se li adossa
114, 215, 244
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
241.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
244

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

588

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 230
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Pilar
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,52 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Pilar bastit amb la tècnica de la maçoneria, conformant part de la tongada 217.0, per descarregar
els arcs UE 219 i 231. Està format per pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i abudant morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç
i gravetes que li fan d’àrid, amb unes parets laterals en diagonal.
Interpretació Pilar que descarrega els arcs de comunicació de l'hipocaust entre els àmbits 2 i 3, formant part
de la banqueta de fonamentació del mur 217, deixant un pas oblicu per conduir millor l'aire
calent.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
193
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.0
Se li assenta 219, 231
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

589

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 231
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Arc
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,70 / 0,54
Tipus de parament A sardinell
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arc de mig punt integrat a la tongada UE 217.1, que descarrega sobre els pilars UE 230 i 234, bastit
amb maons de 20x30x6cm disposats a sardinell i lligats amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una llum de
0,50m. Conserva restes de l'enlluït intern, resultat de l'encofrat, amb el mateix morter de calç. No
es va poder consolidar íntegrament degut a estar ocupat amb materials de l'excavació.
Interpretació Un dels tres arcs que permeten el pas d'aire calent a través de la part baixa del MR35 dels
àmbits 2 al 3 a la planta de l'hipocaust.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.1
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
230, 234
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

590

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 232
Sector
Sondeig
Àmbit 3
MR 40
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 250.4, travessant
perpendicularment el mur UE 250. Alineat a la part inferior de la tongada amb dos forats
constructius més UE 248 i 282.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE250.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

591

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 233
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2
MR 34
Definició Pilar
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 0,48 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Pilar bastit amb la tècnica de la maçoneria, dins el rebaix UE 24, conformant part de la tongada
220.0, per descarregar els arcs UE 238 i 239. Està format per maons de 20x30x6cm, disposats
plans, amb algunes pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic, desbastades, i
abudant morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que
li fan d’àrid.
Interpretació Pilar que descarrega els arcs de comunicació de l'hipocaust entre els àmbits 1 i 2, formant part
de la banqueta de fonamentació del mur 220.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 220.0, 238, 239
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
UA1, 193, 300, 316
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

592

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 234
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Pilar
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,55 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Pilar bastit amb la tècnica de la maçoneria, conformant part de la tongada 217.0, per descarregar
els arcs UE 231 i 235. Està format per pedres de mida petita, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i abudant morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç
i gravetes que li fan d’àrid, amb unes parets laterals en diagonal.
Interpretació Pilar que descarrega els arcs de comunicació de l'hipocaust entre els àmbits 2 i 3, formant part
de la banqueta de fonamentació del mur 217, deixant un pas oblicu per conduir millor l'aire
calent.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
193
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.0
Se li assenta 231, 235
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

593

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 235
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Arc
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 0,70 / 0,54
Tipus de parament A sardinell
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arc de mig punt integrat a la tongada UE 217.1, que descarrega sobre la tongada 217.0, i del pilar
UE 234, bastit amb maons de 20x30x6cm disposats a sardinell i lligats amb morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una llum
de 0,50m. Conserva restes de l'enlluït intern, resultat de l'encofrat, amb el mateix morter de calç.
No es va poder consolidar íntegrament degut a estar ocupat amb materials de l'excavació.
Interpretació Un dels tres arcs que permeten el pas d'aire calent a través de la part baixa del MR35 dels
àmbits 2 al 3 a la planta de l'hipocaust.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.1
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
241.1
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.0, 234
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

594

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 236
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,13 / 0,50 / 0,15
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 217.3, a la seva part
inferior, travessant perpendicularment el mur UE 217. Possiblement hi hauria un altre a l'extrem
oposat del mur, però el negatiu UE 212 ha fet desaparèixer aquell extrem.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 217.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

595

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 237
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Porta
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >1,00 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part del brancal SE i el marxapeu, molt afectada pel negatiu
UE 212. El brancal és bastit , amb fragments de maons de 6cm de gruix com a remat, amb pedres
sense treballar de mida petita, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la
superfície de la tongada constructiva UE 217.1, conservant un pas de porta de 1'00, tot i que en
origen podria haver estat d'1'60m..
Interpretació Restes de la porta que comunicava els àmbits 2 (caldarium) i 3 (tepidarium) per sobre de
l'hipocaustum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.2
Cobert per
Tallat per
212
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
217.1
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 10 / 15

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

596

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 238
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2
MR 34
Definició Arc
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 0,40 / 0,36
Tipus de parament A sardinell
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arc de mig punt que descarrega sobre la tongada 220.0, de la qual forma part, i del pilar UE 233,
bastit amb maons de 20x30x6cm disposats a sardinell i lligats amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una llum de
0,40m.
Interpretació Un dels dos arcs que permeten el pas d'aire calent a través de la part baixa del MR34 dels
àmbits 2 a l'1 a la planta de l'hipocaust.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 220.0, 233
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
UA1, 193, 300, 302
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

597

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 239
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2
MR 34
Definició Arc
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 0,50 / 0,36
Tipus de parament A sardinell
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 678-689
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arc de mig punt que descarrega sobre la tongada 220.0, de la qual forma part, i del pilar UE 233,
bastit amb maons de 20x30x6cm disposats a sardinell i lligats amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una llum de
0'40m.
Interpretació Un dels dos arcs que permeten el pas d'aire calent a través de la part baixa del MR34 dels
àmbits 2 a l'1 a la planta de l'hipocaust.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 220.0, 233
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
UA1, 193, 303, 316
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

598

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 240
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3
MR 35
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,46 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 690-729
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 217.4, a la seva part
inferior, travessant perpendicularment el mur UE 217. Possiblement hi hauria un altre a l'extrem
oposat del mur, però el negatiu UE 212 ha fet desaparèixer aquell extrem.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 217.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 217.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

599

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 241
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
MR 30
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,89 / 3,31
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE241.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE241.1)i les més elevades en encofrat (UE241.2,
241.3,241.4), on ja apareixen fragments de material constructiu ceràmic com a part del material de
rebliment. Aquestes tongades s'entrellacen a les cantonades amb els murs veïns per parelles
diferents a cada tongada. Presenta una porta (UE227), transformada posteriorment (UE 244) i
parcialment espoliada.
Interpretació Mur que compartimenta els àmbits 2-3-4-5-6-7 i que conforma l'octògon intermig de descàrrega
de les cobertes de les aules. Presenta una porta entre els àmbits 4 i 7.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 160, 174, 185, 213, 216, 217, 220, 221, 223, 226, 227, 243, 245, 246, 273
Cobert per
Tallat per
4,177,181,228
Se li adossa
UA2,107, 113, 114, 171, 193, 215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
244

600

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 241.0
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
MR 30
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,89 / >0,60 Orientació NE-SW
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 241 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 241 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 60.0, 174.0, 185.0, 213.0, 216.0, 217.0, 220.0
Cobert per
Tallat per
181
Se li adossa
UA2, 113, 193
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 227, 241.1
Tapia a
Tapiat per

601

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 241.1
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
MR 30
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,89 / 0,79
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE241.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 174.1, 213.1, 227
Cobert per
Tallat per
228, 247
Se li adossa
UA2, 107, 114, 171, 185.1, 215, 220.1, 313, 314
Adossat a
160.1, 216.1, 217.1, 235
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
241.0
Se li assenta 241.2
Tapia a
Tapiat per

602

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 241.2
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
MR 30
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,89 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE241.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Es conserven
dos negatius d'agulla d'encofrat a la seva part inferior (UE 224 i 225).
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
224, 225, 228, 247
Se li adossa
107, 171, 185.2, 213.2, 216.2 217.2, 220.2
Adossat a
160.2, 174.2
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
241.1
Se li assenta 241.3
Tapia a
Tapiat per

603

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 241.3
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
MR 30
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,89 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE241.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Es conserven 7 forats constructius alineats a la seva part inferior
(UE 221, 223, 226, 243, 245, 246 i 273).
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 213.3, 216.3, 221 223, 226, 243, 245, 246, 273
Cobert per
Tallat per
4, 228
Se li adossa
107, 185.3
Adossat a
160.3, 174.3
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
241.2
Se li assenta 241.4
Tapia a
Tapiat per

604

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 241.4
Sector
Sondeig
Àmbit 2-3-4-5-6-7
MR 30
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,89 / 0,32
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE241.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 241, bastida amb la tècnica de l’encofrat, molt
parcialment conservada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4
Se li adossa
Adossat a
160.4
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
241.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

605

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 242
Sector
Sondeig
Àmbit 4
MR 40
Definició Porta
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,10 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i del marxapeu. Els brancals estaven
bastits amb pedres sense treballar de mida petita, amb fragments de maons, tot lligat amb morter
de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid,
presentant una inclinació, sobretot el de la banda est, en formar part de l'angle amb el MR31.
Degut a la presència de la passera actual i les reformes posteriors resulta molt dificultosa la seva
documentació. No es pot observar el marxapeu original, que sembla haver estat pavimentat per la
UE 281, sembla que sobre el coronament de la tongada UE 250.1
Interpretació Porta que donava accés des de l'exterior a l'àmbit 4, possiblement ja en origen amb l'escala UE
253, per pujar a la cota del frigidarium/torcularium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.2
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
253
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
250.1
Se li assenta 281
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

606

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 243
Sector
Sondeig
Àmbit 6
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,48 / 0,13
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 6 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 221, 223, 226, 245, 246 i 273). Tapiat per la construcció del MR35.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta. Tapiat per la construcció del MR35.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
217.3

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

607

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 244
Sector
Sondeig
Àmbit 4-7
MR 30
Definició Esglaó
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,42 / 1,74 / 0,35
Tipus de parament Aparell ciclopi
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Estructura bastida sobre el marxapeu original de la porta UE 227, adossant-se als brancals i fent
de marxapeu i esglaó per salvar el desnivell entre els àmbits 4 i 7. Bastida amb blocs de granit de
grans dimensions, escairats, amb algunes pedres petites i fragments de tegula per falcar, quedant
tot lligat amb morter de calç de color blanc. La passera metàl·lica del circuit de visitants li passa
per sobre, dificultant la documentació.
Interpretació Estructura que fa de marxapeu i esglaó a la segona fase dels àmbits 4 i 7, per salvar el desnivell
entre els dos. Tot i que també podria ser originària del primer moment constructiu, es fa
impossible d'assegurar degut a la presència de la passera d'accés actual.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
114, 215
Adossat a
227
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
241.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

608

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 245
Sector
Sondeig
Àmbit 3-6
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,48 / 0,14
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 7 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 221, 223, 226, 243, 246 i 273).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

609

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 246
Sector
Sondeig
Àmbit 3-6
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,12 / 0,48 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 6 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 221, 223, 226, 243, 245 i 273).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

610

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 248
Sector
Sondeig
Àmbit 2-23
MR 40
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,48 / 0,08
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 250.4, travessant
perpendicularment el mur UE 250. Alineat a la part inferior de la tongada amb dos forats
constructius més UE 232 i 282.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE250.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

611

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 249
Sector
Sondeig
Àmbit 2-23
MR 40
Definició Arc
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 1,10 / 0,50
Tipus de parament A sardinell
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Arc de mig punt que descarrega sobre els brancals UE 251 de la tongada 250.0, quedant integrat a
la tongada UE 250.1, bastit amb maons de 20x30x6cm disposats a sardinell i lligats amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Arc que serveix de llinda a l'accés a l'hipocaust de l'àmbit 2 des del forn de l'àmbit 23, amb una
llum de 0,50, deixant un pas de 1'13m d'alçada.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.1
Cobert per
Tallat per
255
Se li adossa
262, 263
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
250.0, 251
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

612

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 250
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
MR 40
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 11,87 / 3,50
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut (UE250.0), sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri,
primer amb tongades de maçoneria (UE250.1,250.2, 250.3)i les més elevades en encofrat
(UE250.4), on ja apareixen fragments de material constructiu ceràmic com a part del material de
rebliment. Aquestes tongades s'imbriquen a les cantonades dels altres murs exteriors amb
carreus de grans dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a l'angle obtús que
conformen. Es solidari a nivell de banqueta amb la resta d'estructures d'aquesta fase, mentre que
aèriament se li adossen. Presenta una porta d'accés a l'àmbit 4 i l'accés a l'hipocaust de l'àmbit 2
desde l'àmbit 23. Posteriorment se li obre un accés que dóna a l'àmbit 3.
Interpretació Tram de l'octògon exterior que fa de façana per la banda del balneum, amb una porta original a
l'àmbit 4, una obertura posterior a l'àmbit 3 i l'accés del forn de l'àmbit 23 a l'hipocaustum de
l'àmbit 2.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 5, 153, 213, 216, 217, 220, 232, 242, 248, 249, 251, 282
Cobert per
Tallat per
4, 181, 229, 252, 255, 324
Se li adossa
UA1, UA3, 193, 254, 261, 262, 263, 107, 193, 215, 253, 281
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

613

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 250.0
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
MR 40
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 11,87 / >0,66 Orientació NE-SW
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 250 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 24, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen
granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Presenta una obertura obrada (UE 251)
que el travessa amb una amplada de 0'50m.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 250 que conforma la seva banqueta de fonamentació. Presenta
l'accés obrat a l'hipocaustum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 5, 153, 213, 216, 217, 220, 251
Cobert per
Tallat per
181, 255, 324
Se li adossa
UA1, 193, 262, 263
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
24
Se li assenta 242, 249, 250.1
Tapia a
Tapiat per

614

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 250.1
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
MR 40
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 11,87 / 0,66
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE250.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. S'imbrica a les cantonades dels altres murs exteriors amb carreus
de grans dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a l'angle obtús que conformen.
S'integra dins seu l'arc UE 249 que serveix de llinda al pas de l'àmbit 23 a l'hipocaustum de l'àmbit
2. El morter de calç es troba lliscat, reomplint les juntes.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 153.1, 249
Cobert per
Tallat per
181, 255, 324
Se li adossa
UA1, UA 3, 215, 216.1, 217.1, 220.1, 253, 254.1, 261.1, 262, 263, 281, 313
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
250.0
Se li assenta 242, 250.2
Tapia a
Tapiat per

615

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 250.2
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
MR 40
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 11,87 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Segona tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE250.1, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. S'imbrica a les cantonades dels altres murs exteriors amb carreus
de grans dimensions, treballats de forma poligonal per adaptar-se a l'angle obtús que conformen.
Presenta un accés obrat a l'àmbit 4.
Interpretació Segona tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de la maçoneria, amb
un accés obrat a l'àmbit 4.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 153.2, 216.2, 217.2, 242
Cobert per
Tallat per
222, 229, 252
Se li adossa
220.2
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
250.1
Se li assenta 250.3
Tapia a
Tapiat per

616

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 250.3
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
MR 40
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,50 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de la maçoneria, sobre
la tongada UE250.2, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Se li practica una perforació per fer un accès a l'àmbit 3.
Interpretació Tercera tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de la maçoneria.
Posteriorment se li obre la porta UE 229 per accedir a l'àmbit 3.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222, 229, 252
Se li adossa
216.3, 217.3
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
250.2
Se li assenta 250.4
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

617

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 250.4
Sector
Sondeig
Àmbit 1-2-3-4-5-23
MR 40
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 10,50 / 0,78
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE250.3, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva tres
forats constructius obrats alineats a la seva part inferior (UE 232, 248 i 282).
Interpretació Quarta tongada constructiva aèria del mur UE 250, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 232, 248, 282
Cobert per
Tallat per
4, 222, 229, 252
Se li adossa
216.1, 217.4
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
250.3
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

618

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 251
Sector
Sondeig
Àmbit 2-23
MR 40
Definició Brancal
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,70 / 0,50 / 0,90
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Brancals obrats a la tongada constructiva UE 250.0, per assentar l'arc UE 249, deixant un pas de
0,50m d'amplada que comunica l'àmbit 23 i l'àmbit 2, un cop rebaixats interiorment (UE 181-255).
Estan bastits amb maó massís de 20x30x6cm, disposats un sobre l'altre i lligats amb morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Interpretació Brancals obrats a la banqueta de fonamentació del MR40, per descarregar l'arc UE 249,
conformant l'accés de persones i aire calent des del forn de l'àmbit 23 a l'hipocaust de l'àmbit 2.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.0
Cobert per
Tallat per
181, 255
Se li adossa
262, 263
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta 249
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 30

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

619

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 253
Sector
Sondeig
Àmbit 4
MR 40
Definició Escala
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / >0,47 / 0,40
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia A partir de finals segle IV - inici segle V
Descripció A la cara exterior del MR40, just sota del marxapeu de la porta UE 242, queden restes d'un enlluït
amb opus signinum que fa angle sortint, recobrint una estructura bastida amb pedres de mida
mitjana. Per establir si és de la construcció original o es tracta d'una reforma realitzada durant la
construcció del paviment UE 215, caldria revisar la documentació estratigràfica (veure HF'01-08).
Interpretació Restes d'una possible escala a la porta de l'àmbit 4 des de l'exterior, força malmesa per
activitats posteriors, actualment coberta per la passera metàl·lica. Sembla haver estat
conformada per tres esglaons d'uns 20cm d'alçada ( i possiblement també 20cm de fondària),
enlluïts amb opus signinum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Veure HF'01-08
Tallat per
252
Se li adossa
Adossat a
242, 250.1
Reomplert per Veure HF'01-08
Reomple a
Assentat a
Se li assenta 281?, 215?
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

620

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 254
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 36
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,70 / 1,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 730-749
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides gran, petita i mitjana, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, amb tongades
d’encofrat. A la part exterior aèria conserva marques dels taulons de l'encofrat al morter.
Interpretació Façana nord del praefurnium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 258
Cobert per
(veure HF'01-08)
Tallat per
4/222, 255
Se li adossa
(veure HF'01-08)
Adossat a
250
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

621

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 254.0
Sector
Sondeig
Àmbit 29
MR 36
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,70 / >0,64 Orientació NW-SE
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 730-749
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 254 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 324, amb pedres de mides gran, petita i mitjana, la majoria
d’origen granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Posteriorment queda
parcialment a l'aire lliure amb el rebaix constructiu UE 255.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 254 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 258.0
Cobert per
Tallat per
255
Se li adossa
Adossat a
250.0
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta 254.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

622

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 254.1
Sector
Sondeig
Àmbit 29
MR 36
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,70 / 0,66
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 730-749
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 254, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE254.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i algun fragment de material ceràmic constructiu, tot lligat amb morter de calç de
color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Resulta
lleugerament més estreta que la tongada anterior, presentant una rebaba inferior del morter de
calç sobrer del calaix de l'encofrat, així mateix, conserva marques dels taulons de l'encofrat al
morter de calç per la seva cara exterior. Presenta 4 negatius d'agulla del seu encofrat, quedant
afectat per el de la tongada superior no conservada. La tongada no és plana, adaptant-se als
desnivells existents en el moment de construcció.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 254, bastida amb la tècnica de l’encofrat. La
tongada no és plana, adaptant-se als desnivells existents en el moment de construcció.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4/222, 256, 257, 287, 288, 289
Se li adossa
Adossat a
250.1, 258.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
254.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

623

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 258
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 33
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,48 / 4,70 / 1,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 668-677
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides gran, petita i mitjana, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, amb fragments de materials constructius ceràmics i d'opus signinum, tot lligat amb
morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan
d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una banqueta construïda a
l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, amb tongades d’encofrat.
Interpretació Façana oest del praefurnium, amb la porta d'accés UE 259 al seu centre, amb l'arc de mig punt
caigut (UE 260).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 254, 259, 261
Cobert per
Tallat per
4/222, 255
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
260

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

624

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 258.0
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 33
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 2,60 / >0,70 Orientació NE-SW
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 668-677
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 254 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 324, amb pedres de mides gran, petita i mitjana, la majoria
d’origen granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. La rasa constructiva
presenta un espai central que no es rebaixa, de 1'36m, que després conformarà el pas de porta,
rematant-se els extrems dins la rasa amb els brancals UE 259. Posteriorment queda parcialment
a l'aire lliure amb el rebaix constructiu UE 255.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 254 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 254.0, 259, 261.0
Cobert per
Tallat per
255
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta 258.1
Tapia a
Tapiat per
260

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

625

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 258.1
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 33
Definició Tongada constructiva
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 2,70 / 0,20
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 668-677
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 258, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE258.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, fragments de material ceràmic constructiu i d'opus signinum, tot lligat amb morter
de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid.
Conserva 2 negatius d'agulla del seu encofrat.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 258, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 259, 261.1
Cobert per
Tallat per
4/222, 290, 291
Se li adossa
254.1
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
258.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
260

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

626

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 259
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 33
Definició Porta
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 1,36 / 0,30
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat i maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 668-677
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Porta de la que tan sols es conserva part dels brancals i el marxapeu. Els brancals estaven bastits
a la seva base dins la rasa UE 324, a l'extrem de la tongada UE 258.0. Estàn bastits amb pedres
sense treballar de mida gran, petita i mitjana, amb fragments de maons de 6cm de gruix i d'opus
signinum reaprofitats, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb
nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Utilitza com a marxapeu directament la superfície del
rebaix UE 255. Originalment la llinda hauria estat un arc de mig punt bastit amb maó i llosetes de
pedra disposats a sardinell, el qual es conserva caigut i sense excavar (UE 260).
Interpretació Porta d'accés al praefurnium d'1'36 m. de llum a la seva part inferior, més ample, havent pogut
tenir una alçada d'entorn als 1'20-1'30m possiblement. Resta pendent d'excavar el seu sistema
d'accés.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Maó

Teula

Tova

Rajoles

Opus signinum

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Graves

Morter

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 258.0, 258.1
Cobert per
Tallat per
4/222, 255
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
260

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

627

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 261
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 37
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 4,50 / 1,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 750-755
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides gran, petita i mitjana, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. El mur està construït aplicant diverses tècniques, presenta una
banqueta construïda a l’encofrat perdut, sobre la qual es desenvolupa el traçat aeri, amb tongades
d’encofrat.
Interpretació Façana sud del praefurnium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb 258
Cobert per
Tallat per
4/222, 255, 292, 293
Se li adossa
Adossat a
153
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

628

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 261.0
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 37
Definició Tongada constructiva
Ampl/Long/Alç (m) 0,60 / 4,50 / >0,64 Orientació NW-SE
Tipus de parament Encofrat perdut
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 750-755
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Tongada constructiva del mur UE 261 que conforma la seva banqueta de fonamentació, bastida a
l'encofrat perdut dins el rebaix UE 324, amb pedres de mides gran, petita i mitjana, la majoria
d’origen granític-plutònic, desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i
granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Posteriorment queda
parcialment a l'aire lliure amb el rebaix constructiu UE 255.
Interpretació Tongada constructiva del mur UE 261 que conforma la seva banqueta de fonamentació.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 258.0
Cobert per
Tallat per
255
Se li adossa
Adossat a
153.0
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
324
Se li assenta 261.1
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

629

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 261.1
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 37
Definició Tongada constructiva
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 4,50 / 0,46
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Encofrat
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 750-755
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Primera tongada constructiva aèria del mur UE 261, bastida amb la tècnica de l’encofrat, sobre la
tongada UE261.0, amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de
calç i gravetes que li fan d’àrid. Conserva 2 negatius d'agulla del seu encofrat.
Interpretació Primera tongada constructiva aèria del mur UE 261, bastida amb la tècnica de l’encofrat.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
4/222, 292, 293
Se li adossa
Adossat a
153.1, 258.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
261.0
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

630

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 262
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 38
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,50 / 1,40 / 0,80
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 978-983
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i fragments de maó, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
gruixuda, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, emprant la tècnica de la maçoneria.
S'adossa a la part nord de la rasa del rebaix UE 255, quedant només visible totalment la seva cara
sud. S'adossa al MR40.
Interpretació Paret nord del forn, que amb el MR39 conforma l'accés a l'hipocaustum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Veure HF'01-08
Tallat per
4/222
Se li adossa
Adossat a
MR40, 255
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
255
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

631

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 263
Sector
Sondeig
Àmbit 23
MR 39
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,46 / 1,30 / 0,83
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 978-983
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Mur bastit amb pedres de mides petites i mitjanes, la majoria d’origen granític-plutònic,
desbastades, i fragments de maó, tot lligat amb morter de calç de color blanc i granulometria
gruixuda, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, emprant la tècnica de la maçoneria.
S'adossa a la part sud de la rasa del rebaix UE 255, quedant només visible totalment la seva cara
nord. S'adossa al MR40.
Interpretació Paret sud del forn, que amb el MR38 conforma l'accés a l'hipocaustum.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Veure HF'01-08
Tallat per
4/222
Se li adossa
Adossat a
MR40, 255
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
255
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / - / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

632

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 264
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Esglaó
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,25 / >1,14 / 0,44
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Estructura totalment revestida, motiu pel qual es desconeixen les seves característiques
constructives, que s'assenta al paviment UE 265 i s'adossa a la cara del MR34 que dóna a l'àmbit
1, sembla haver arribat en origen a adossar-se als murs UE 267 i 268, formant un banc corregut
de 25cm d'ample i 44cm d'alçada, que també serviria de banc d'accés a l'alveus.
Interpretació Banc i esglaó d'accés de l'alveus del caldarium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Veure HF'01-08
Tallat per
Se li adossa
270, 319
Adossat a
MR34, 267, 268
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
265
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

633

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 267
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,69 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Envà assentat a la suspensura UE 269, que s'adossa als MR26 i MR34, formant un espai triangular
buit. Se li adossa per la cara interior l'aplacat de tegula UE 286, mentre per l'exterior ho fa el
revestiment UE 270, el banc UE 264 i possiblement el paviment UE 265.
Interpretació Envà que delimita el canal de calefacció parietal sud-est de l'alveus.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
169, 264, 265?, 270, 286, 319
Adossat a
MR26, MR34
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
269
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

634

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 268
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Mur
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,63 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Envà assentat a la suspensura UE 269, que s'adossa als MR25 i MR34, formant un espai triangular
buit. Se li adossa per la cara interior l'aplacat de tegula UE 286, mentre per l'exterior ho fa el
revestiment UE 270, el banc UE 264 i possiblement el paviment UE 265.
Interpretació Envà que delimita el canal de calefacció parietal nord-oest de l'alveus.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
169, 264, 265?, 270, 286, 319
Adossat a
MR25, MR34
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
269
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

635

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 269
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Basament
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 1,90 / 2,00 / 0,06
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Maons de tipus sesquipedal col·locats sobre les pilae de l'hipocaustum de l'àmbit 1 i parcialment
sobre les banquetes de fonamentació dels murs de l'àmbit, quedant fixats amb molt poc morter de
calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid, per
formar el basament per assentar el paviment d'opus signinum superior (UE 265) i els envans que
conformen el sistema de calefacció parietal, quedant aquests espais dels vèrtex de l'àmbit 1 sense
cobrir.
Interpretació Suspensura de l'alveus del caldarium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6,5 / 58 / 58
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR34, MR25, MR26
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 316, 317, 323
Se li assenta 265, 267, 268, 271, 318
Tapia a
Tapiat per

636

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 270
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1
Definició Revestiment
Ampl/Long/Alç (m) 0,02 / >4,5 / >0,52 Orientació Tipus de parament Opus signinum
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Revestiment d'opus signinum de gra fi, que recobria totes les parets interiors de la banyera de
l'alveus, així com el seu esglaó i de l'habitació, tal i com es conserva parcialment al MR26.
Posteriorment cobert per la construcció de l'estructura UE 319 i el revestiment UE 167.
Interpretació Revestiment parietal de l'alveus original (UA1).
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
167, 319
Adossat a
MR25, MR26, MR34, 264, 267, 268, 271
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

637

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 271
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1
Definició Mur
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,90 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Envà assentat a la suspensura UE 269, que s'adossa als MR25 i MR26, formant un espai triangular
buit. Se li adossa per la cara interior l'aplacat de tegula UE 286, mentre per l'exterior ho fa el
revestiment UE 270 i possiblement el paviment UE 265. Posteriorment tapiat per l'estructura UE
318.
Interpretació Envà que delimita el canal de calefacció parietal oest de l'alveus.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
169, 265?, 270, 286, 319
Adossat a
MR25, MR26
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
269
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
318

638

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 273
Sector
Sondeig
Àmbit 4-7
MR 30
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,48 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 572-618
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 241.3, travessant
perpendicularment el mur UE 241. Alineat amb altres 6 forats obrats a la part baixa de la tongada
(UE 221, 223, 226, 243, 245 i 246).
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 241.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 241.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

639

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 274
Sector
Sondeig
Àmbit 5
MR 3
Definició Forat constructiu
Orientació N-S
Ampl/Long/Alç (m) 0,10 / 0,50 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 40-80
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 11.5, travessant
perpendicularment el mur UE 11. No s'ha destapiat per evitar afectacions al parament.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 11.5.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 11.5
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

640

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 280
Sector
Sondeig
Àmbit 4-5
MR 31UA5
Definició Conducció de líquids
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,16 / 0,50 / 0,16
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia A partir 1ª ½ segle V
Descripció Canal formada per dos ímbrexs disposats un sobre l'altre, deixant un espai buit al centre, lligats
amb morter de calç, dins la perforació UE 211, que travessa el MR31, amb una inclinació des de la
rasant del paviment UE 215 (Àmbit 4), cap a l'àmbit 5, on sobresurt uns centímetres per evitar
rajar sobre la pròpia paret.
Interpretació Canal que recollia el most premsat a l'àmbit 4 cap al lacus de l'àmbit 5.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
107, 215
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
211
Assentat a
211
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

641

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 282
Sector
Sondeig
Àmbit 4
MR 40
Definició Forat constructiu
Orientació NW-SE
Ampl/Long/Alç (m) 0,08 / 0,48 / 0,12
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 756-801
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 250.4, travessant
perpendicularment el mur UE 250. Alineat a la part inferior de la tongada amb dos forats
constructius més 232 i 248.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE250.4.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 250.4
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

642

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 286
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Revestiment
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,04 / 0,50 / 0,30
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Aplacat de tegula adossat a la cara interior dels murets UE 267, 268 i 271, format per tegulae
disposades de cantell, una sobre l'altre.
Interpretació Aplacat de tegulae a l'interior dels espais de calefacció parietal, tant sols en els murs que donen
a la banyera de la UA1, per tal d'aguantar més l'escalfor. Durant la transformació de l'alveus
(UA4), un d'aquests espais s'anul·la, però els altres dos continuen funcionant.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
Adossat a
267, 268, 271
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
281

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

643

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 294
Sector
Sondeig
Àmbit 5
MR UA3
/ >0,80? Orientació Definició Revestiment
Ampl/Long/Alç (m) 0,02 /
Tipus de parament Opus signinum
Tècnica constructiva Revestiment
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Restes d'un revestiment d'opus signinum que revestia les parets de l'àmbit 5, així com les
estructures UE 313 i 314 i possiblement el terra de l'àmbit, de granulometria fina, que resulta
visible només parcialment als alçats de les parets, per sobre de la cota del revestiment UE 107, i
seccionat revestint l'estructura UE 313.
Interpretació Revestiment d'opus signinum de l'interior de la piscina del frigidarium de l'àmbit 5.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
277
Se li adossa
107
Adossat a
MR3, MR29, MR30, MR31, MR40, 313, 314
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

644

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 297
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,14 / 0,46 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 216.3, travessant
perpendicularment el mur UE 216. Alineat amb el forat constructiu UE 298 a la part inferior de la
tongada.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 216.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 216.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 5 / 10 / -

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

645

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 298
Sector
Sondeig
Àmbit 3-4
MR 32
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,11 / 0,46 / 0,10
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 619-667
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 216.3, travessant
perpendicularment el mur UE 216. Alineat amb el forat constructiu UE 297 a la part inferior de la
tongada.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 216.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 216.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

646

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 299
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el muret UE 267, parcialment girat per adaptar-se a l'espai.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

647

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 300
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el banc UE 264, adossat a la cara interna de l'arc UE239 i el pilar UE 233 del MR34.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR34
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

648

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 302
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el muret UE 267 i el banc UE 264, adossat a la cara interna de l'arc UE239 i la banqueta del MR34.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR34
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

649

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 303
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el muret UE 268 i el banc UE 264, adossat a la cara interna de l'arc UE238 i la banqueta del MR34.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR34
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

650

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 304
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
l'espai central de l'alveus.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

651

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 306
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el muret UE 268, parcialment girat per adaptar-se a l'espai, adossant-se a la banqueta del MR25.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR25
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

652

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 307
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el muret UE 271, parcialment girat per adaptar-se a l'espai, adossant-se a la banqueta del MR25.
Parcialment tallat per adaptar-se al reduït espai.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR25
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

653

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 312
Sector
Sondeig
Àmbit 6-7
MR 28
Definició Forat constructiu
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,08 / 0,46 / 0,08
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 522-533
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Espai buit de secció rectangular obrat durant l'aixecament de la tongada UE 185.3, travessant
perpendicularment el mur UE 185. Alineat amb el forat constructiu UE 188 a la part baixa de la
tongada. Tapiat pel revestiment UE 171.
Interpretació Forat constructiu obrat per deixar passar l'agulla del calaix de l'encofrat de la tongada UE 185.3.
Possiblement reutilitzat com a forat de bastida de la coberta. Tapiat pel revestiment UE 171.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb 185.3
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per
171

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

654

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 313
Sector
Sondeig
Àmbit 5
MR UA3
Definició Banqueta
Orientació Ampl/Long/Alç (m) >0,22 / 3,16 / 0,50
Tipus de parament Indeterminat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Estructura detectada tan sols parcialment en secció i planta, degut a estar revestida i afectada
posteriorment, que s'adossa a la primera tongada constructiva dels murs MR3 i 40, per l'interior
de l'àmbit 5, quedant revestida originalment per UE 294 i posteriorment repicada verticalment (UE
277) i revestida de nou amb la UE 107. Presentaria una fondària d'uns 22-25cm i una alçada de
50cm.
Interpretació Possible banc corregut de la piscina del frigidarium.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Cendra

Ceràmica

Fina (0-2 mm)
Carreus

Maó

Morter

Graves

Terra

Mitjana (2-5 mm)
Còdols

Desbastades

Pedra

Terra

Xamota
Grossa (+5mm)
Sense treballar

Dimensions
Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Tipus de maons
Massissos
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
277
Se li adossa
107, 294
Adossat a
11.1, 213.1, 241.1, 250.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

655

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 314
Sector
Sondeig
Àmbit 5
MR UA3
Definició Escala
Orientació NE-SW
Ampl/Long/Alç (m) 0,18 / >0,70 / 0,40
Tipus de parament
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 903-938
Cronologia Finals segle IV - inici segle V
Descripció Estructura detectada tan sols parcialment en secció i planta, degut a estar revestida i afectada
posteriorment, que s'adossa a la primera tongada constructiva del mur MR3, per l'interior de
l'àmbit 5, quedant revestida originalment per UE 294 i posteriorment repicada verticalment
(UE277) i revestida de nou amb la UE 107. Presentaria una fondària d'uns 20cm i una alçada de
40cm, podent-se continuar amb l'alçada original del marxapeu de la porta UE 214, que es troba
també a 40cm d'alçada respecte al possible banc-esglaó.
Interpretació Possible banc-esglaó d'accés a la piscina del frigidarium, que originalment aniria en relació amb
la porta UE 214, destruït quasi totalment per la transformació de l'àmbit 5 en lacus.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
277
Se li adossa
107, 294
Adossat a
213.1, 241.1
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

656

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 316
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el banc UE 264, adossat a la cara interna de l'arc UE238 i el pilar UE 233 del MR34.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR34
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

657

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 317
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
el muret UE 271, parcialment girat per adaptar-se a l'espai, adossant-se a la banqueta del MR26.
Parcialment tallat per adaptar-se al reduït espai.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
MR26
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

658

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 319
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA4
Definició Parament
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,30 / 1,5 / 0,60
Tipus de parament Aparell irregular
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades No segueix filades
Criteri de datació Relativa per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Entre inici segle V i mitjans segle V
Descripció Estructura bastida adossant-se a les parets interiors de la banyera de la UA1, transformant la
seva planta hexagonal en planta de ferradura (tendent a circular), tot aprofitant parcialment el
banc/esglaó d'accés, i el paviment UE 265, en el punt d'unió amb el qual forma una mitjacanya. Es
troba revestit amb el mateix acabat del propi morter, pràcticament igual al revestiment UE 167.
Format per pedres desbastades de mida petita, lligades amb abundant morter de calç de color
blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i gravetes que li fan d’àrid. Originalment
presentaria uns 50cm més d'alçada a les parets, com s'observa al parament del MR26, quedant
destruït a la cota actual.
Interpretació Recrescut de les parets interiors de l'alveus, reduïnt la seva capacitat i transformant la planta
hexagonal en circular, que en origen hauria assolit en els laterals una alçada de 1'10m.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
167
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
222
Se li adossa
Adossat a
264, 270
Reomplert per Veure HF'01-08
Reomple a
Assentat a
265
Se li assenta
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm)
/
/

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

659

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar

Horta Ferrerons, 2014
Fitxa Estructura
UE 323
Sector
Sondeig
Àmbit 1
MR UA1-4
Definició Pilar
Orientació Ampl/Long/Alç (m) 0,20 / 0,20 / 0,80
Tipus de parament Paredat
Tècnica constructiva Maçoneria
Tipus de filades Regulars
Criteri de datació Absoluta per paraments
Ref. fotogràfica 833-876
Cronologia Finals segle IV-inici segle V
Descripció Pilar format per maons sencers i/o altres de majors dimensions tallats, disposats un sobre l'altre,
lligats amb molt poc morter de calç de color blanc i granulometria mitjana, amb nòduls de calç i
gravetes que li fan d’àrid. S'assenta sobre el paviment UE 193 i se li assenta la suspensura UE 269.
Interpretació Una de les deu pilae que sustenten la suspensura de l'hipocaust de l'àmbit 1, que es troba sota
l'espai central de l'alveus.
Tipus de teula
Àrab
Tegula
Imbrex
Materials

Components
del
morter

Argila

Ceràmica

Graves

Teula

Tova

Rajoles

Calç

Carbons

Cendra

Ceràmica

Maó

Morter

Graves

Terra

Terra

Xamota

Granulometria
Tipus de pedres
Carreuons

Fina (0-2 mm)

Dimensions
Tipus de maons
Massissos
Igual a
Solidari amb
Cobert per
Tallat per
Se li adossa
Adossat a
Reomplert per
Reomple a
Assentat a
193
Se li assenta 269
Tapia a
Tapiat per

Petita (0-10cm)
Mitjana (10-30 cm)
Gran (>30cm)
Totxo
Dimensions Gruix /Ampl./long. (cm) 6 / 20 / 20

Carreus

Mitjana (2-5 mm)

Pedra

Còdols

660

Desbastades

Grossa (+5mm)
Sense treballar
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Documentació fotogràfica
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Índex de fotografies
Foto 1. Vista general de l’àmbit 9.
Foto 2. Àmbit 9. Pedres relacionades amb el sistema de suport del terra d’una planta superior.
Foto 3. Àmbit 20. Pedres relacionades amb el sistema de suport del terra d’una planta superior.
Foto 4. Àmbit 24. MR-2. Estructura murària en que es poden veure les diferents tongades
constructives.
Foto 5. Àmbit 20. MR-12. Es pot observar el sistema constructiu utilitzat, amb els forats deixats
per les agulles de les fustes d’encofrar i els forats per subjectar les bastides constructives.
Foto 6. Àmbit 20. MR-12. Detall dels forats d’agulla constructiva (UEs 69 i 91) i del forat de
bastida UE 72.
Foto 7. Àmbit 8. MR-29. Estructura murària en que es poden veure les diferents tongades
constructives i una línia de forats d’agulla.
Foto 8. Àmbit 8. MR-21. Detall de dos forats d’agulla, un de secció rectangular (UE 117) i un altre
de secció circular (UE 118).
Foto 9. Àmbit 13. MR-22. Estructura murària en que es poden veure les diferents tongades
constructives i dues línies de forats d’agulla.
Foto 10. Àmbit 13. MR-22. Detall del forat d’agulla UE 126.
Foto 11. Zona exterior. MR-36. Detall de les marques deixades al morter de calç pels taulons
dels encofrats.
Foto 12. Àmbit 9. MR-24. Estructura murària en que es poden veure les diferents tongades
constructives, diferents línies d’agulles i negatius posteriors a la fase constructiva.
Foto 13. MR-5. Vista de l’estructura murària en secció en que es pot observar una tongada
constructiva realitzada amb la tècnica de l’encofrat.
Foto 14. MR-18. Vista de l’estructura murària en secció en que es poden observar les tongades
constructives realitzades amb la tècnica de l’encofrat i la inferior bastida amb la tècnica de la
maçoneria.
Foto 15. MRs 9, 10 i 11. Punt d’unió entre les tres estructures muràries. Es poden observar les
relacions entre les diferents tongades constructives.
Foto 16. MRs 1, 11 i 12. Punt d’unió entre les tres estructures muràries.
Foto 17. MR 1. Àmbit 21. Detall de fragments d’”opus signinum” reaprofitats com a material
constructiu.
Foto 18. MR 2. Àmbit 17. Detall d’un fragment de vora de dolia reaprofitat com a material
constructiu.
Foto 19. Àmbit 8. MR-3. Detall del parament.
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Foto 20. MR 19. Àmbit 15. Porta (UE 101) de grans dimensions que comunica l’octògon central
amb l’interior de l’àmbit 9.
Foto 21. MR 10. Àmbit 20. Porta (UE 55) de comunicació entre àmbits interiors (àmbits 19 i 20).
Foto 22. MR 19. Àmbits 9 i 15. Detall de l’intradós d’un dels brancals de la porta UE 101.
Foto 23. MR 23. Àmbit 11. Porta (UE 139) de comunicació entre àmbits interiors (àmbits 10 i 11).
Foto 24. MR 26. Àmbit 9. Porta (UE 162) de comunicació entre àmbits interiors (àmbits 8 i 6).
Foto 25. MR 32. Àmbit 3. Porta (UE 189) de comunicació entre àmbits interiors (àmbits 3 i 4) del

balneum.
Foto 26. MR 7. Àmbit 16. Mur de compartimentació interna construït durant les reformes de
l’edifici octogonal.
Foto 27. UA 1. Àmbit 1. Alveus del caldarium.
Foto 28. UA 1. Àmbit 2. Detall dels arcs de l’hipocaust de l’Alveus.
Foto 29. UA 1. Àmbit 1. Detall d’un dels sortidors de fum de l’hipocaust de l’Alveus.
Foto 30. UA 1. Àmbit 1. Detall d’una de les pilae de l’hipocaust de l’Alveus.
Foto 31. MR-35. Àmbit 2. Arcades de l’hipocaust del caldarium.
Foto 32. MR-35. Àmbit 2. Detall d’una de les arcades de l’hipocaust del caldarium.
Foto 33. MR-40. Àmbit 23. Detall de l’arcada de comunicació entre l’hipocaust del caldarium i el
praefurnium.
Foto 34. UA 3. Àmbit 5. Piscina del frigidarium.
Foto 35. UA 2. Àmbit 6. Vista de detall del dipòsit.
Foto 36. UA 2. Àmbit 6. Detall d’una pilastra reaprofitada com a graó d’accés a l’interior del
dipòsit.
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Inventari fotogràfic del CD annex
1_MR-1
1.1_Ambit_15 (HF14_1-16)
1.2_Ambit_21 (HF14_17-25)
2_MR-2
2.1_Ambit_17 (HF14_26-32)
2.2_Ambit_24 (HF14_33-39)
3_MR-3
3.1_Ambit_8 (HF14_40-58)
3.2_Ambit_24 (HF14_59-62)
3.3_Exterior (HF14_63-80)
4_MR-4
(HF14_81-86)
5_MR-5
(HF14_87-97)
5.1_Ambit_16 (HF14_98-108)
5.2_Ambit_17 (HF14_109-113)
6_MR-6
6.1_Ambit_16 (HF14_114-136)
6.2_Exterior (HF14_137-145)
7_MR-7
(HF14_146-150)
8_MR-8
8.1_Ambit_16 (HF14_151-155)
8.2_Ambit_17 (HF14_156-163)
8.3_Ambits_18-19 (HF14_164-171)
9_MR-9
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(HF14_172-179)
9.1_Ambit_15 (HF14_180-191)
9.2_Ambit_17 (HF14_192-196)
9.3_Ambit_19 (HF14_197-206)
10_MR-10
(HF14_207-214)
10.1_Ambit_19 (HF14_215-218)
10.2_Ambit_20 (HF14_219-224)
11_MR-11
(HF14_225-242)
11.1_Ambit_15 (HF14_243-248)
11.2_Ambit_20 (HF14_249-257)
12_MR-12
12.1_Ambit_20 (HF14_258-280)
12.2_Ambits_21-22 (HF14_281-296)
13_MR-13
(HF14_297-298)
14_MR-14
(HF14_299-303)
15_MR-15
15.1_Ambit_14 (HF14_304-305)
15.2_Ambit_21 (HF14_306-308)
16_MR-16
(HF14_309-315)

17_MR-17
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17.1_Ambit_13 (HF14_316-317)
17.2_Ambit_14 (HF14_318-319)
18_MR-18
(HF14_320-326)
18.1_Ambit_11 (HF14_327-329)
18.2_Ambit_13 (HF14_330-337)
18.3_Ambit_15 (HF14_338-346)
19_MR-19
(HF14_347-357)
19.1_Ambit_9 (HF14_358-367)
19.2_Ambit_15 (HF14_368-377)
20_MR-20
20.1_Ambit_6 (HF14_378-380)
20.2_Ambit_15 (HF14_381-390)
21_MR-21
(HF14_391-400)
21.1_Ambit_8 (HF14_401-408)
21.2_Ambit_15 (HF14_409-416)
22_MR-22
22.1_Ambit_11 (HF14_417-422)
22.2_Ambit_13 (HF14_423-429)
23_MR-23
(HF14_430-442)
24_MR-24
(HF14_443-453)
24.1_Ambit_9 (HF14_454-472)
25_MR-25
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25.1_Ambit_9 (HF14_473-481)
25.2_Exterior (HF14_482-484)
26_MR-26
(HF14_485-491)
26.1_Ambit_6 (HF14_492-497)
26.2_Ambit_9 (HF14_498-517)
27_MR-28
27.1_Ambit_6 (HF14_522-528)
27.2_Ambit_7 (HF14_529-533)
28_MR-29
28.1_Ambit_5 (HF14_534-541)
28.2_Ambit_7 (HF14_542-548)
28.3_Ambit_8 (HF14_549-571)
29_MR-30
29.1_Ambit_2 (HF14_572-580)
29.2_Ambit_3 (HF14_581-587)
29.3_Ambit_4 (HF14_588-589)
29.4_Ambit_5 (HF14_590-591)
29.5_Ambit_6 (HF14_592-604)
29.6_Ambit_7 (HF14_605-618)
30_MR-32
30.1_Ambit_3 (HF14_619-636)
30.2_Ambit_4 (HF14_637-667)
31_MR-33
(HF14_668-671)
31.1_Ambit_23 (HF14_672-677)

32_MR-34
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(HF14_678-689)
33_MR-35
33.1_Ambit_2 (HF14_690-712)
33.2_Ambit_3 (HF14_713-729)
34_MR-36
(HF14_730)
34.1_Ambit_23 (HF14_731-740)
34.2_Exterior (HF14_741-749)
35_MR-37
(HF14_750-755)
36_MR-40
36.1_Ambit_2 (HF14_756-761)
36.2_Ambit_3 (HF14_762-766)
36.3_Ambit_4 (HF14_767-769)
36.4_Ambit_23 (HF14_770-789)
36.5_Exterior (HF14_790-801)
37_MR-41-42
(HF14_802-811)
38_MR-43
(HF14_812-813)
38.1_Ambit_18 (HF14_814-818)
38.2_ Ambit_19 (HF14_819-827)
39_MR-44
(HF14_828-832)
40_UA-01 i 04
(HF14_833-876)
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41_UA-02
(HF14_877-902)
42_UA-03 i 05
(HF14_903-938)
43_Pilars_ambit_9
(HF14_939-944)
43.1_UE_204 (HF14_945-948)
43.2_UE_205 (HF14_949-952)
43.3_ UE_208 (HF14_953-954)
43.4_ UE_209 (HF14_955-956)
44_Pilars_ambit_20
(HF14_957-961)
44.1_UE_57 (HF14_962-966)
44.2_UE_58 (HF14_967-968)
44.3_ UE_59 (HF14_969-977)
45_Entrada_fornax
(HF14_978-983)
46_Generals
(HF14_984-993)
46.1_Ambit_4 (HF14_994-995)
46.2_Ambit_6 (HF14_996-998)
46.3_Ambit_9 (HF14_999-1013)
46.4_Ambit_11 (HF14_1014-1016)
46.5_Ambit_19 (HF14_1017-1020)
46.6_Balneum
(HF14_1021-1027)
46.2.1_Ambit_2 (HF14_1028-1034)
47_Fotogrametria
(HF14_1035-1121)
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48_Procés de treball
(HF14_1122-1187)
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Índex de plànols
1-

Localització Can Ferrerons. E:1/5000. A3

2-

Plànol general. E:1/2000. A3

3-

Planta Fase 0. E:1/125 . E:1/50. A3

4-

Planta Fase 1.1. E:1/125 . E:1/50. A3

5-

Planta Fase 1.2. E:1/125. A3

6-

Planta Fase 1.3. E:1/125. A3

7-

Planta Fase 1.3. Detall del Balneum. E:1/50. A3

8-

Planta Fase 1.4. E:1/125. A3

9-

Planta Fase 1.4. Detall del Balneum. E:1/150. A3

10-

Planta Fase 1.4. Detall (1 de 5). E:1/50. A3

11-

Planta Fase 1.4. Detall (2 de 5). E:1/50. A3

12-

Planta Fase 1.4. Detall (3 de 5). E:1/50. A3

13-

Planta Fase 1.4. Detall (4 de 5). E:1/50. A3

14-

Planta Fase 1.4. Detall (5 de 5). E:1/50. A3

15-

Planta Fase 2. E:1/125. A3

16-

Planta Fase 2. Detall del Balneum. E:1/50. A3

17-

Planta Fase 2. Detall (1 de 3). E:1/50. A3

18-

Planta Fase 2. Detall (2 de 3). E:1/50. A3

19-

Planta Fase 2. Detall (3 de 3). E:1/50. A3

20-

Planta Fase 3. E:1/125. A3

21-

Planta Fase 3. Detall de l'antiga zona del Balneum. E:1/50. A3

22-

Planta Fase 3. Detall (1 de 4). E:1/50. A3

23-

Planta Fase 3. Detall (2 de 4). E:1/50. A3

24-

Planta Fase 3. Detall (3 de 4). E:1/50. A3

25-

Planta Fase 3. Detall (4 de 4). E:1/50. A3

26-

Planta Fase 4. E:1/125. A3

27-

Planta Fase 4. Detall de l'antiga zona del Balneum. E:1/50. A3

28-

Planta Fase 4. Detall (1 de 3). E:1/50. A3

29-

Planta Fase 4. Detall (2 de 3). E:1/50. A3

30-

Planta Fase 4. Detall (3 de 3). E:1/50. A3

31-

MR-35 (Àmbit 3). Alçat 1-1' MR-34 (Àmbit 2) i MR-39 (Àmbit 23). Alçat 2-2'. E:1/50. A3

32-

MR-35 i MR-36 (Àmbits 2 i 23). Alçat 3-3'. E:1/50. A3

33-

MR-40 (Àmbits 2, 3, 4 i 5). Alçat 4-4'. E:1/50. A3
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34-

MR-28 i 32 (Àmbits 3 i 6). Alçat 5-5'. E:1/50. A3

35-

MR-30 (Àmbits 6 i 7). Alçat 6-6'. E:1/50. A3

36-

MR-33 i MR 37 (Àmbit 23). Alçats 7-7' i 8-8'. E:1/50. A3

37-

MR-20 i MR 38 (Àmbits 6, 7 i 23). Alçats 9-9' i 10-10'. E:1/50. A3

38-

MR-28 i 32 (Àmbits 4 i 7). Alçat 11-11'. E:1/50. A3

39-

MR-31 (Àmbits 4 i 5). Alçats 12-12' i 13-13'. E:1/50. A3

40-

MR-29 i MR-30 (Àmbit 5). Alçats 14-14' i 15-15'. E:1/50. A3

41-

MR-23 i MR-44 (Àmbits 11 i 13). Alçat 16-16'. E:1/50. A3

42-

MR-18 (Àmbits 11 i 13). Alçat 17-17'. E:1/150 E:1/50. A3

43-

MR-22 (Àmbits 11 i 13). Alçats 18-18' i 20-20'. E:1/50. A3

44-

MR-17 i 24 (Àmbits 11 i 13). Alçats 20-20' i 21-21'. E:1/50. A3

45-

MR-15 (Àmbits 14 i 21). Alçats 22-22' i 23-23'. E:1/50. A3

46-

MR-13 i MR-16 (Àmbits 14 i 21). Alçats 24-24' i 25-25'. E:1/50. A3

47-

MR-12 (Àmbits 21 i 22). Alçat 26-26'. E:1/50. A3

48-

MR-12 (Àmbit 20). Alçat 27-27. E:1/50. A3

49-

MR-1 (Àmbit 15). Alçat 28-28'. E:1/50. A3

50-

MR-1 (Àmbit 21). Alçat 29-29'. E:1/50. A3

51-

MR-11 (Àmbit 20). Alçat 30-30'. E:1/50. A3

52-

MR-11 (Àmbit 15). Alçat 31-31'. E:1/50. A3

53-

MR-10 (Àmbit 20). Alçat 32-32'. E:1/50. A3

54-

MR-10 (Àmbit 19). Alçat 33-33'. E:1/50. A3

55-

MR-9 (Àmbits 17 i 19). Alçat 34-34'. E:1/50. A3

56-

MR-9 (Àmbit 15). Alçat 35-35'. E:1/50. A3

57-

MR-8 (Àmbits 18 i 19). Alçat 36-36'. E:1/50. A3

58-

MR-8 (Àmbits 16 i 17). Alçat 37-37'. E:1/50. A3

59-

MR-5 i MR-43 (Àmbits 17 i 19). Alçat 38-38'. E:1/50. A3

60-

MR-5 i MR-43 (Àmbits 16 i 18). Alçat 39-39'. E:1/50. A3

61-

MR-2 (Àmbits 16 i 17). Alçat 40-40'. E:1/50. A3

62-

MR-2 (Àmbit 8). Alçat 41-41'. E:1/50. A3

63-

MR-21 (Àmbit 8). Alçat 42-42'. E:1/50. A3

64-

MR-21 (Àmbit 15). Alçat 43-43'. E:1/50. A3

65-

MR-29 (Àmbit 8). Alçat 44-44'. E:1/50. A3

66-

MR-16 (Àmbit 15). Alçat 45-45'. E:1/50. A3

67-

MR-18 (Àmbit 15). Alçat 46-46'. E:1/50. A3

68-

MR-3 (Àmbits 5-8 i 24). Alçat 47-47'. E:1/50. A3
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69-

MR-20 (Àmbit 15). Alçat 48-48'. E:1/50. A3

70-

MR-24 (Àmbit 9). Alçat 49-49'. E:1/50. A3

71-

MR-25 (Àmbit 9). Alçat 50-50'. E:1/50. A3

72-

MR-26 (Àmbit 9). Alçat 51-51'. E:1/50 E:1/3. A3

73-

MR-19 (Àmbit 9). Alçat 52-52'. E:1/50. A3

74-

MR-19 (Àmbit 15). Alçat 53-53'. E:1/50. A3

75-

UA02 (Àmbit 6). Alçat 54-54'. E:1/50 E:1/3. A3

76-

MR-6 (Àmbit 16 i 24). Alçat 55-55'. E:1/50. A3

77-

MR-30 (Àmbits 2, 3, 4 i 5). Alçat 56-56'. E:1/50. A3

78-

MR-6 (Exterior). Alçat 57-57'. E:1/50. A3

79-

MR-36 (Exterior). Alçat 58-58'. E:1/50. A3

80-

MR-40 (Exterior). Alçat 59-59'. E:1/50. A3

81-

MR-3 (Exterior). Alçat 60-60'. E:1/50. A3

82-

MR-26 (Àmbit 1 i 6). Alçat 61-61'. E:1/50. A3

83-

Restitució hipotètica. Alçat A-A’. E:1/100. A3

84-

Restitució hipotètica. Alçat B-B’. E:1/100. A3

85-

Restitució hipotètica. Alçat C-C’. E:1/100. A3

86-

Restitució hipotètica. Alçat D-D’. E:1/100. A3

87-

Restitució hipotètica. Alçat E-E’. E:1/50. A3

88-

Restitució hipotètica. Alçat F-F’. E:1/100. A3

89-

Restitució hipotètica. Planta teulades. E:1/125. A3

90-

Restitució hipotètica. Àmbit 9. Fase 2. Restitució de l’altell de fusta. Alçat G-G’. E:1/50. A3

91-

Restitució hipotètica. Àmbit 9. Fase 2. Restitució de l’altell de fusta. Alçat H-H’. E:1/50. A3

92-

Restitució hipotètica. Àmbit 9. Fase 2. Restitució de l’altell de fusta. Alçat I-I’. E:1/50. A3

93-

Restitució hipotètica. Àmbit 9. Fase 2. Restitució de l’altell de fusta. E:1/50. A3

94-

Restitució hipotètica. Àmbit 9. Fase 2. Restitució de l’altell de fusta. E:1/50. A3
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