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1. SITUACIÓ

NOM:

Sant Llorenç de la Senabre1

COMARCA:

Alt Penedès

TERME MUNICIPAL:

Santa Margarida i els Monjos

COORDENADES UTM:

X: 388.775
Y: 4.572.903

ALTITUD:

344 m

PROTECCIÓ:

Bé cultural d’interès local (BCIL)
inclòs en el Catàleg del Patrimoni
Cultural Català d’acord amb la
disposició addicional primera de la
Llei 9/1993 de 30 de setembre.

TITULARITAT:

Privada. Inclòs dins el perímetre el
Parc del Foix.

PROPIETARI:

LAFARGE CEMENTOS S.A.

SITUACIÓ:

Situat tres quilòmetres a llevant de
la caseria de la Senabre, a la dreta
del torrent del mateix nom i al cim
d’un petit turó. S’hi accedeix a
través d’un sender que neix al fons
del torrent, al peu del turó.

1

Tot i que en la portada hem mantingut la forma SANABRA per tal d’evitar malentesos administratius, a partir d’aquest moment i al llarg de tot el treball que presentem, optem per emprar la forma SENABRE, que considerem etimològicament més correcta i que
optem per recuperar. (Cf. apartat 2.4.1. Context històric i precedents de Sant Llorenç de la Senabre)
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2. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

2.1.

MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

Les restes de l’antiga església de Sant Llorenç de la Sanabra i de les edificacions annexes es troben
en un estat de total abandonament i alhora en un procés de degradació avançat com a resultat dels
fenòmens atmosfèrics, de l’acció de la vegetació i de l’acció humana. La documentació gràfica
conservada és prou eloqüent pel que fa a l’impacte d’aquest procés al llarg del segle XX, que ha deixat
alguns murs arrasats a nivell del sòl actual i solament protegits per la seva pròpia runa.

a) Delimitació de l’àrea de neteja forestal per tal d’alliberar les construccions de l’impacte de les
arrels dels arbres que creixen sobre la runa i de la vegetació que impedia la documentació de
les restes constructives existents; tots aquests treballs de neteja forestal a realitzar sota
supervisió arqueològica.
b) Documentació de les restes constructives mitjançant aixecament en planta i dibuix d’alçats
mitjançant fotogrametria.

Les edificacions son situades dins del perímetre del Parc Natural del Foix, la direcció del qual va

c) Prospecció arqueològica de superfície, no intrusiva, per a la identificació de restes i delimitació
de l’entorn d’interès patrimonial.
d) Elaboració de proposta valorada d’intervenció arqueològica.
e) Elaboració de proposta valorada del projecte d’intervenció de consolidació
f) Elaboració de proposta valorada de senyalització i d’informació.

valorar la necessitat de plantejar i dur a terme un projecte de conservació, recuperació i posta en valor
del monument, la proposta del qual fou assumida per l’empresa Sistemes de Gestió de Patrimoni SCP.
En aquest projecte d’intervenció preliminar, els resultats del qual presentem en aquesta memòria
tècnica, es va proposar definir un marc general de referència que permetés dissenyar i programar les
actuacions que cal portar a terme per a la recuperació i posta en valor de l’ermita de Sant Llorenç de la
Sanabra, així com disposar d’una valoració econòmica de referència i d’un registre documental
adequat.

Un cop portada a terme la neteja forestal, gestionada directament des de la direcció del Parc del Foix i
realitzada a partir del 15 de setembre de 2011, van quedar a la vista les estructures i espais –en la
seva majoria molt arrasats– que han estat objecte de documentació i estudi.

Els objectius de la intervenció, doncs, han estat els següents:
2.2.

PERÍODE DE DESENVOLUPAMENT DE LA INTERVENCIÓ

Els treballs de camp objecte d’aquesta memòria s’han portat a terme durant el període següent:

2.3.

15 setembre – 31 octubre 2011

METODOLOGIA DE TREBALL

Sistemes de Gestió de Patrimoni, com a empresa especialitzada en patrimoni històric, ve aplicant amb
èxit des de fa anys una metodologia de treball rigorosa i precisa, en línea amb l’evolució metodològica
de la recerca històrica, que es basa en el tractament integrat de les fonts històriques i l’aplicació de les

Cadascuna d’aquestes UE ha estat individualitzada amb un número d’identificació correlatiu, una fitxa
descriptiva, un dibuix planimètric acotat i a escala i una o diverses fotografies. En tots els casos on ha
estat possible, la documentació planimètrica de les UE s’ha realitzat sobre la base fotogràfica digital

tècniques d’anàlisi i de prospecció més adequades en cada cas. Aquesta metodologia ha estat
utilitzada per SGP en llocs com l’església romànica de Sant Pau de Riusec (Sabadell), l’església
romànica de Sant Pere (masquefa), el Castell de Subirats (Subirats), el Molí del Foix (Santa Margarida
i els Monjos), el Castell de Gelida (Gelida), el Pont del Diable (Martorell), Castell de Penyafort (Santa
Margarida i els Monjos), etc.

amb ortocorrecció d’imatge i posada a escala. Les dades sobre les UE han estat complementades, en
la mesura de les possibilitats, amb les dades documentals disponibles per tal de disposar dels
elements que detallem a continuació i que adjuntem en els diferents apartats d’aquesta memòria:

El procés d’estudi i documentació de la seqüència constructiva de Sant Llorenç de la Senabre s’ha dut
a terme mitjançant l’aplicació de la metodologia arqueològica basada en el concepte d’Unitat
Estratigràfica, aplicada a les estructures edificades visibles, sense intervencions en el subsòl, és a dir,
en el què anomenem Lectura de Paraments o Lectura de la seqüència constructiva.



Registre individualitzat d’UE (cf. Annex 1).



Identificació de les fases constructives i relació de les UE vinculades (cf. Annexos 2 i
4).

L’arqueologia defineix com a Unitat Estratigràfica (UE) qualsevol element tangible o intangible que
permeti la identificació d’una acció o d’un fet que, alhora, sigui possible de posar en relació física i
temporal amb la resta d’elements que l’envolten. Sobre la base planimètrica, els alçats de l’edifici i les
plantes, hem procedit a la senyalització de les diferents UE identificades durant els treballs de camp.
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Representació de la seqüència constructiva, seqüència cronològica relativa i fases
mitjançant un diagrama estratigràfic o matriu (cf. Annex 4).



Determinació de les àrees per a les que s’aconsella la realització d’excavació
arqueològica, degudament dimensionada.



Delimitació de l’area d’interès arqueològic a partir de la prospeció visual de
superfície mitjançant la planimetria de dispersió de restes, l’anàlisi d’evolució
topogràfica i l’estudi dels materials ceràmics recollits en prospecció superficial. (cf.
Annexos 1 – 3)
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2.4.

RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
2.4.1. Context i els precedents històrics de Sant Llorenç de la Sanabra

L’ermita de Sant Llorenç de la Senabre està en relació amb la
caseria de Santa Maria de la Senabre i amb la zona que
s’anomena Fondo de Sant Llorenç. Les informacions documentals
de què disposem són per regla general molt minses així com les
bibliogràfiques. El lloc de la Sanabra és a l’esquerra del riu Foix,
al sector sud-occidental del terme d’Olèrdola. Correspon a una
antiga caseria de la qual avui podem veure les restes molt
arrasades de l’esglesiola, i les restes d’un mas, situats als
contraforts del puig de Ballestar.
El topònim Senabre, que sovint trobem en la forma Sanabra fa
referència a la mostassa borda o ravenissa groga, Sinapis en llatí.
És en aquesta forma com trobem esmentat el lloc en els primers
documents, l’any 992, tot i que l’església de Sant Llorenç no ho
serà fins 1305 i la propera de Santa Maria fins 1306. La
bibliografia posterior, si bé que molt escassa, manté fins a dates
molt tardanes la forma Senabre. En l’actualitat, la terminologia
actual hereva de la documentació generada durant el franquisme,
a acabat mantenint la forma castellana Sanabra, que també
nosaltres havíem emprat anteriorment a l’inici de la nostra recerca
en la sol·licitud de permisos d’intervenció. Tanmateix, aquesta
forma nominal, no deixa de ser una anomalia lingüística i històrica
que ha portat més confusió que cap altra cosa al llarg dels anys.
Certament, mentre que a l’obra Catalunya Romànica s’empra el
terme Sanabra, altres autors (Llorach, 1983) utilitzen la forma
Senabra. Aquesta darrera forma és la que adopta l’Institut
Cartogràfic de Catalunya per a Sant Llorenç, pel turó i per Santa
Maria, tot i que admet l’altra forma per a altres indrets. El
Diccionari Alcover-Moll recull la forma Sanabre, però remet a
Senabre. Davant de la creixen confusió en la terminologia, hem
optat per emprar la forma proposta per l’Alcover-Moll, per ser la
més propera a la etimologia inicial Sinapsis i aquesta és la forma
que es manté al llarg de tot el nostre treball.
L’església de Santa Maria de la Senabre és romànica, d’una sola
nau i un absis semicircular, amb pedra ben carreuada. Es
conserva un arc toral que aguantava la volta de canó, ara
ensulsiada i substituida per un embigat de fusta amb teulada a
dos vessants. És un dels millors exemplars de l'arquitectura

romànica del Penedès2. Tres quilòmetres a llevant d'aquesta
caseria, a I'esquerra del torrent de la Senabre hi ha el santuari de
Sant Llorenç de la Senabre (344 m d'altitud), prop del terme
d'Olèrdola.

comparem la imatge de 1912 publicada al butlletí amb una imatge
recent, anterior a l’inici de la intervenció (figs. 1 i 2), veiem com la
vegetació embolcalla les restes, amb la coberta ja totalment
esfondrada.

L’ermita de Sant Llorenç és un edifici romànic, molt arruïnat, del
qual només resten en peu part dels murs laterals i part de l'absis
semicircular amb bandes llombardes. S’accedeix a l’ermita a
través d’un corriol ascendent que neix al costat de la Font de Sant
Llorenç, situada al Fondo de Sant Llorenç, anteriorment esmentat,
en una clariana que es forma al camí del mateix nom on
predomina l’alzina, el pi, el marfull, el boix, el galzeran i l’eura. A
uns 250m, hi ha un forn de calç, actualment restaurat i consolidat,
i al damunt del penya-segat, l’antiga ermita de Sant Llorenç de la
Senabre, que ens ocupa en aquest treball.
Cal remarcar que existeix connexió visual entre l’ermita de Sant
Llorenç i la caseria de la Senabre. De fet, la propia estructura de
Santa Maria de la Senabre –una esglésiola amb edificis annexos
que esdevé un mas– pot donar-nos algunes pistes, com veurem
més endavant, per a la interpretació de les restes de Sant
Llorenç, que sembla haver seguit un procés històric similar.
Aquesta construcció ha patit una degradació creixent durant el
darrer segle i el seu estudi i preservació ha esdevingut
imprescindible.
Tenim notícia bibliogràfica d’aquest espai al núm. 206 del Butlletí
del Centre Excursionista de Catalunya (Vidal, 1912), on se’ns
indica que
Durant el trajecte desde Santa Margarida [y els Monjos] a Castellet [i
la Gornal], la riera [el Foix] troba a l’esquerra diversos barrancs i
torrenteres, completament sècs la major part, encara que de molt
pintoresc aspecte; havent d’esmentar, entre ells, el nomenat de Sal y
Pebre, que, sota l’important casa y capella antiga de la Senabra,
pren el nom de fondo de Sant Llorenç, que es una ermita románica
d’escaient portadeta y bonic absis, la total destrucció de la qual no·s
farà esperar gaire.

En efecte, les prediccions de l’autor del text no anaven errades.
Amb un segle de diferència, la coberta de l’ermita i la façana o
portadeta esmentada en el text han desaparegut completament,
preservant sota la runa part de l’àbsis i dels murs laterals. Si
2

Cf. Enciclopèdia Catalana
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Figs. 1 i 2: Fotografia de
l’Ermita de Sant Llorenç
publicada al Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya
(Clixé de Manel Cases) (a dalt),
i vista anterior a l’inici de la
intervenció, amb la coberta
esfondrada i l’absis envoltat de
vegetació (a baix).

A partir del 15 de setembre de 2011, la direcció del Parc Natural
del Foix ha gestionat els treballs de neteja de la zona, sota la
nostra supervisió arqueològica, que han permès deixar a la vista
les restes conservades, sobre les quals hem dut a terme l’estudi
que presentem (fig. 3).

Fig. 3: Vista actual de l’ermita de Sant Llorenç després de la realització de les
tasques forestals.
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2.4.2. L’aixecament topogràfic
Un cop realitzada la neteja de la vegetació que ocupava la zona s'ha procedit a un aixecament
topogràfic de la mateixa per tal d'identificar i documentar de forma detallada tant les restes
constructives visibles com el relleu i detectar les principals estructures parcialment conservades al
voltant de l’ermita. S'ha optat per definir les corbes de nivell a una equidistància de 10 cm (fig. 4).
L'aixecament topogràfic s'ha complementat amb l'elaboració d'un model digital del terreny. La zona
sobre la qual s’eleva l’ermita de Sant Llorenç sembla presentar algunes estructures annexes que
s’estenen en un espai una mica més ampli que el tradicionalment estudiat.

Fig. 4: Reconstrucció tridimensional de l’alçat topogràfic de la zona.
Fig. 5: Planta de l’alçat topogràfic de la zona amb la delimitació dels possibles espais detectats.

En primer lloc, cal parlar d’una o dues estructures, presumiblement quadrangulars adossades a
l’esglesiola, que tradicionalment han estat interpretades com a l’espai annex d’una possible sagristia.
L’observació del conjunt i l’estudi arquitectònic de les restes, que exposarem en detall en el seguent
apartat ens porten a reinterpretar aquestes restes i a relacionar-les amb una possible utilització
tardana de l’edifici com a mas. En efecte, l’absis de l’ermita semblaria haver estat reutilitzat ja no com
a espai de culte sino per adosar-hi un forn de llenya (fig. 5).
Al vessant est del turó, per on s’accedeix al cim, s’hi detecten algunes cubetes retallades a la roca i
una possible sitja, revestida amb morter a la zona nord oest, a uns 20 m de l’ermita. Tot i que el
conjunt està molt arrasat, l’alçat topogràfic ens permet detectar una zona central, que podria haver
estat delimitada per dos murs perpendiculars a la paret nord de l’ermita, a jutjar per les alineacions de
l’enderroc que delimiten un espai força pla a l’exterior de les construccions annexes.
Aquest espai, junt amb el que semblaria un recinte delimitat per alguna mena de construcció
semicircular de la qual se’n conserva un fragment molt reduït, podrien ésser interpretats com a
possibles cledes o espais per alguna mena de bestiar (fig. 6). Tot plegat, precisa d’una anàlisi més

Fig. 6: Vista panoràmica presa des de l’extrem nord-oest de l’ermita, on podem veure la distribució de l’enderroc, que sembla
delimitar algunes possibles cledes.

detallada a la llum de la lectura de paraments arquitectònics que ens ha ajudat a precisar una mica
més la seqüència constructiva del lloc.
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2.4.3. La lectura de paraments i l’estudi arquitectònic de les restes
L’anàlisi detallada de la lectura arquitectònica de les estructures la presentem en forma de làmines als
annexos 1 i 2. Les tasques de documentació i dibuix portades a terme durant la campanya de
prospecció arqueològica en comparació amb la única fotografia conservada de l’ermita anteriorment a
l’enderroc de la coberta i els paraments laterals ens han permès recuperar els alçats totals de l’edifici.
La superposició de les ortofotografies resultants als alçats teòrics, suposa una evidència més que
suficient de l’estat de degradació en què es troba el lloc i de la necessitat de definir una estratègia
d’intervenció i preservació.

Un altre element significatiu, és la construcció d’una sèrie d’estructures annexes, a l’ermita, que
podrien haver delimitat fins a tres habitacions. Es tracta d’una sèrie de murs, força arrasats, (UE.00710072, 0074 i 0088) que delimiten una sèrie d’espais encara visibles parcialment en la fotografia de
1912. Un d’aquests espais visibles en aquesta imatge (UE. 0053) ha estat arrasat fins a un nivell tal
que en la prospecció realitzada fou impossible de detectar la seva planta aproximada enmig de
l’enderroc.
Els darrers elements del conjunt semblen correspondre a una sèrie de tancats edificats amb pedra
seca (UE. 0077, 0086, 0083) i una sitja (UE. 0085) conservada a l’extrem nord-est de l’àrea
prospectada. Finalment cal remarcar l’existència de dos elements d’identificació dubtosa disposats a
l’inici del vessant. Es tracta de dos retalls en la roca mare a mena de cubetes. Un d’ells (UE. 0081)
potser podria ésser interpretat com una tomba antropomorfa infantil, però la manca d’altres elements
similars a la zona i les dimensions molt reduïdes d’aquesta ens fan presentar aquesta hipòtesi amb
moltes reserves i gran cautela. L’altre retall (UE. 0082) presenta una forma força irregular que en
dificulta encara més si cap la seva interpretació.

L’edifici és una construcció romànica orientada, formada per una nau rectangular segurament coberta
amb volta de canó i realitzada amb un únic parament constructiu de carreus irregulars lligats amb
argamassa. Queda capçada per un absis semicircular, cobert amb una volta de quart d’esfera. En
l’estructura hi percebem, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici, un seguit d’encaixos quadrats
construïts en simultaneïtat amb l’aixecament de les parets de l’església, que probablement van
suportar la bastida i no foren tancats en finalitzar l’obra.
L’estat d’enrunament de l’ermita no permet esbrinar l’emplaçament de la porta ni l’existència o no
d’alguna mena de finestra o obertura en els paraments laterals. Per la part exterior, l’absis conserva
les restes d’una decoració formada per sèries de tres arcuacions separades per lesenes, tal i com es

Relació d’Unitats Estratigràfiques detectades:

pot observar a la fotografia de 1912, on apareix l’absis sencer. Aquest conserva una finestra central de
doble esqueixada i dues de laterals, molt malmeses, amb esqueixada simple des de la meitat interior.
Les restes estudiades ens permeten determinar una sèrie d’actuacions sobre l’edifici que van
transformar-lo possiblement en un mas o –si més no– en un espai clarament destinat a l’habitatge,
independentment de la seva situació jurídica. Certament, el principal procés de transformació que
podem detectar a l’edifici és la construcció d’un forn de llenya adossat al nord de l’absis. La principal
afectació documentada és l’espoliació del marc de la finestrella nord (UE.0040) a fi d’obrir una porta
presumiblement quadrada que servís com a porta d’enfornar.
A l’exterior de l’ermita, s’hi adossa a la manera tradicional una construcció semicircular (UE.0070) que
constitueix la cambra del forn esmentat. Un element determinant a l’hora de fer la nostra interpretació
és la identificació d’una pedra plana, com una llosa (UE. 0059) que no forma part del parament de
l’ermita i que està disposada de forma horitzontal com a base a la porta del suposat forn, amb algunes
pedres més petites lligades amb argamassa a la part inferior (UE. 0060) que serveixen per falcar-la.
Tot el conjunt presenta traces de rubefacció molt marcades, tant en aquesta zona d’enfornar com a
tots els laterals de l’espoliació de la finestra. La imatge que ens permet recuperar la fotografia de 1912,
ens reafirma en aquesta hipòtesi ja que a la part superior de l’absis hi podem veure amb nitidesa una
estructura d’obra en forma cònica que sobreïx de la coberta de l’absis i que resulta clarament anòmala
en l’estructura d’una església romànica d’estil llombard com la que ens ocupa. Òbviament, cal
interpretar aquesta estructura com la xemeneia d’una llar de foc. Tot plegat ja és un primer indici que
ens parla de la transformació de l’ermita en un possible mas, l’absis de la qual hauria acabat
esdevenint la cuina. En aquest tipus de cuina el forn se sol disposar en un costat d'una campana que
abraça tant la boca del forn com una llar que pot ser central o adossada al mur.
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UE

Tipus d'UE

Definició

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007

-+
+
+
+
+
+
+

Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1

0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015

+
+
+
+
+
+
+
--

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície

0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028

Datació

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: banda llombarda
Encaix (absis, part inferior exterior)

·
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

2011
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

-- Interfície

Encaix (façana N, part superior exterior)

v.

XI

-------------

Encaix (façana S, part inferior exterior)
Encaix (façana S, part inferior exterior)
Encaix (façana S, part inferior exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inferior interior)
Encaix (façana N, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

·
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

2011
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

dE v.

XII

dE

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
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0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048

------+
+
------+
--+
-+

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Interfície
Estructura

0049

-- Interfície

Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Coberta de l'absis
Coberta de la nau
Encaix (absis, part superior exterior)
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l'absis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constructiva del forat de pal UE.0044
Nivell d'enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l'ermita

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
1912
XVII
1912
1912
XVII
XVII
XVII
1912
1912
XVII

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII
1980?
XIX
1980?
1980?
XIX
XIX
XIX
1980?
1980?
XIX

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

0061
0062

-- Interfície
-- Interfície

Saqueig de l'enderroc (forat d'un furtiu)
Espoliació de la finestra S de l'absis

p. 2005 dE a.
p. 1980? dE a.

2011
2011

dE
dE

0063

-- Interfície

Espoliació de carreus (interior de la façana N)

p.

1912

dE a.

2011

dE

0064

-- Interfície

Espoliació de carreus (interior de la façana N)

p.

1912

dE a.

2011

dE

0065

+ Estructura

Arrebossat, reparació del parament

p.

XVII

dE a.

XIX

dE

0066

-- Interfície

Espoliació de carreus (interior de la façana N)

p.

1912

dE a.

2011

dE

0067

-- Interfície

Espoliació de carreus (interior de la façana S)

p.

1912

dE a.

2011

dE

0068

-- Interfície

Espoliació de carreus (interior de la façana S)

p.

1912

dE a.

2011

dE

0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075

+
+
+
+
-+
--

Xemeneia de la llar
Estructura del forn de llenya
Mur. Estructura annexa
Mur. Estructura annexa
Arrasament del mur UE.0071-0072
Mur. Estructura annexa
Arrasament del mur UE.0074

p.
p.
p.
p.

XVII
XVII
XVII
XVII

dE
dE
dE
dE

p.

XVII

0076

-- Interfície

Espoliació d'un carreu del mur UE.0074

0077
0078
0079

+ Estructura
-- Interfície
-- Interfície

Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0077
Arrasament de l'estructura UE.0053

p.

XVII

p.

1912

dE a. XIX dE
a. 1980? dE
dE a. 1980? dE

Espoliació de carreus (exterior de la façana S)

p.

1912

dE a. 1980? dE

0080

-- Interfície

Arrasament de l'estructura del forn UE.0070

p.

1912

dE a. 1980? dE

0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
9999

--+
--+
-+
-+

Cubeta retallada a la roca mare
Cubeta retallada a la roca mare
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0083
Sitja
Mur. Estructura annexa
Arrasament del mur UE.0086
Mur. Estructura annexa
Arrasament del mur UE.0088
Roca Mare

p.
p.
p.

XVII
XVII
XVII

p.
p.

XVII
XVII

p.

XVII

dE a. XIX dE
dE a. XIX dE
dE a. XIX dE
a. 1980? dE
dE a. XIX dE
dE a. XIX dE
a. 1980? dE
dE a. XIX dE
a. 1980? dE

0050

-- Interfície

Espoliació de carreus (exterior de la façana S)

p.

1912

dE a. 1980? dE

0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057

-+
+
+
+
+
+

Esfondrament de la coberta
Marc exterior de la finestra S de l'absis
Mur annex adossat a l'ermita
Marc exterior de la finestra E de l'absis
Marc interior de la finestra N de l'absis
Arc superior del marc interior de la finestra E de l'absis
Brancal dret del marc interior de la finestra E de l'absis

p.
v.
p.
v.
v.
v.
v.

1912
XI
XVII
XI
XI
XI
XI

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

0058

+ Estructura

v.

XI

dE v.

XII

dE

0059
0060

+ Estructura
+ Estructura

p.
p.

XVII
XVII

dE a.
dE a.

XIX
XIX

dE
dE

Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Brancal esquerre del marc interior de la finestra E de
l'absis
Base de pedra de la porta d'enfornar
Obra de construcció de la porta del forn

a. 1980? dE
v.
XII
dE
a. XIX dE
v.
XII
dE
v.
XII
dE
v.
XII
dE
v.
XII
dE

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Estructura
Interfície

Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Estructura
Interfície
Estrat

a. XIX dE
a. XIX dE
a. XIX dE
a. XIX dE
a. 1980? dE
dE a. XIX dE
a. 1980? dE
a. 1980? dE

2.4.4. L’estudi dels materials ceràmics recuperats en superfície
La classificació general de materials arqueològics contempla
l’agrupació dels materials en quatre grups:



Materials ceràmics específics (MCE)



Materials ceràmics genèrics (MCG)



Materials no ceràmics específics (MNCE)



Materials no ceràmics genèrics (MNCG)

En l’estudi de materials ceràmics distingim, d’una banda, l’anàlisi
formal dels materials, que ve determinat per l’estudi tipològic i
morfomètric dels materials ceràmics específics i, d’altra banda,
l’anàlisi de les pastes, amb criteris petrogràfics, tant dels materials
ceràmics específics com dels genèrics.

Per a l’estudi morfomètric dels materials hem procedit al dibuix
arqueològic dels materials amb forma mitjançant un Braç
digitalitzador en 3D MicroScribe Digitizer, juntament amb el
programa de tractament d’imatges 3D Rhinoceros 4.0. La
utilització d’aquest tipus de programa ens permet recuperar amb
gran fiabilitat les dimensions de les peces, especialment els
diàmetres dels vasos i les seves proporcions.



nombre d'elements conservats.


Les dimensions corresponents als diàmetres de
boca o de base, mínim i màxim de cada peça
en la mesura del possible. En aquest cas, no ha
estat possible recuperar els diàmetres mínim i
màxim a causa de l’extrema fragmentació del
material.



Els gruixos mínim, mig i/o màxim de les parets

L’estudi morfomètric dels materials parteix del desenvolupament
d’un mètode d’estudi per a conjunts ceràmics homogenis (Travé,
2009) i els resultats els presentem en forma de taula al final
d’aquest apartat. En aquesta taula de morfometria hi figuren per a
cada peça dibuixada:
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Les dades fonamentals per a la seva
identificació (número d’inventari, tipus de peça,

del fragment.
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L’alçada conservada, total o restituïda, per als
casos en què no conservem la peça sencera
però és possible aproximar l’alçada a partir de
diversos fragments.



Les dades corresponents a la vectorització3 del

sovint, vores molt simples de llavi lleugerament engruixit en alguns casos o fons plans de petits plats o formes obertes en general i algunes
vores molt menys freqüents de formes tancades (Cf. Annex 3 – Làmina 012).

dibuix arqueològic.
Tota la documentació generada a partir de l’estudi de materials
arqueològics queda recollida a l’annex 3, on presentem la fitxa
d’inventari per a cadascuna de les peces documentades i la
làmina corresponent a la classificació tipològica dels materials
ceràmics específics, representats a escala 1:2.
El volum de materials recuperats durant la prospeció superficial és
considerable si tenim en compte l’extensió de l’àrea estudiada i la
seva concentració en una zona molt concreta al sud de les ruïnes
de l’ermita i al marge meridional de la zona topografiada (fig. 7).
En aquesta àrea, molt rica en materials en superfície, trobem una
àrea amb nombroses bossades de ceràmica dispersa de forma
prou homogènia per tota la zona, junt amb una altra zona
desplaçant-nos cap a l’est, també al sud de l’ermita, amb
nombroses restes de materials constructius ceràmics (fragments
de teula plana i maons fonamentalment) que no vam recollir per
tractar-se de fragments informes molt abundants i disseminats pel
vessant.
Pel què fa al material ceràmic recuperat, podem establir
fonamentalment dos grups amb cronologies clarament
baixmedievals o modernes, però en tot cas, relativament tardanes,
respecte a la cronologia inicial de l’ermita i possiblement
coincidents amb les darreres fases de reutilització de l’edifici. El
primer dels grups el formen alguns fragments de ceràmica grisa
molt depurada, possiblement de cronologia més antiga que la
resta (p. XV d.E. - a. XVIII d.E.), dels quals no n’hem pogut
recuperar cap amb forma. El segon grup, el conformen un seguit
de ceràmiques vidrades d’època baixmedieval i moderna, tot

Fig. 7: Ubicació dels espais de detecció de materials arqueològics en prospecció superficial en relació a l’àrea topografiada.

Aquest conjunt de ceràmiques vidrades generalment sobre engalves poden presentar en ocasions motius decoratius de tipus geomètric o
presumiblement floral realitzat amb joc d’engalves, alternant els colors d’aquestes. Estem parlant en general d’unes produccions comunes
de tipus urbà, d’ús quotidià, possiblement relacionades amb les produccions urbanes de la zona de Vilafranca en època moderna.

3
Entenem per vectorització el mètode consistent en definir la línia generatriu d’un
vas ceràmic en funció d’una combinació de tres xifres que indicaran el tipus de
línia que serà vectoritzada, seguida de cinc xifres més que ens permetran ubicar
en el pla els extrems de la línia esmentada i un o dos punts d’inflexió de la
mateixa, segons els casos, de tal manera que, en veure la combinació de xifres
resultant, puguem fer-nos una imatge mental ràpida de la forma de la línia i, per
extensió de les dimensions del fragment conservat i la informació que ens pot
aportar (TRAVÉ 2009: 219). L’estudi de les dades resultants d’aquest
procediment ens permet d’una banda ordenar els materials amb major precisió i
aproximar el grau de fragmentació dels mateixos.
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Relació de material ceràmic inventariat:
Material Ceràmic Específic: Ceràmica vidrada baixmedieval i moderna (p. XVI d.E. - a. XIX d.E)
Diàmetre
Elements
Gruix
Núm. Inv. Tipus de peça Nombre
conservats
Boca
Base (mí.m.mà)
SLS.0.01
escudella = bol
1 fons pla
37,074 8 9 10
SLS.0.02
escudella = bol
1 fons pla
62,527 8
10
SLS.0.03
plat ?
1 fons lleug. concau
61,638 5
7
SLS.0.04
escudella = bol
1 fons pla
64,928 7 9 12
SLS.0.05
plat
1 fons pla
57,466 5
7
SLS.0.06
plat
1 fons pla
79,767 6
9
SLS.0.07
plat ?
1 fons convex
83,327 5
7
SLS.0.08
plat
1 frag. de vora d'ala
87,659
5
7
SLS.0.09
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
117,02
5 5 10
SLS.0.10
bol = escudella
1 frag. de vora
96,98
6 7 11
SLS.0.11
plat
1 frag. de vora d'ala
117,35
5
8
SLS.0.12
bol = escudella
1 frag. de vora
101,88
7
9
SLS.0.13
plat
1 frag. de vora d'ala
107,2
6
SLS.0.14
olla ?
1 frag. de vora
7
12
SLS.0.15
olla ?
1 frag. de vora
7
10
SLS.0.16
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
99,516
3
6
SLS.0.17
plat
1 frag. de vora d'ala
99,739
6
9
SLS.0.18
bol = escudella
1 frag. de vora
75,711
4
SLS.0.19
olla ?
1 frag. de vora
163,29
7
13
SLS.0.20
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
86,07
4
6
SLS.0.21
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
5
SLS.0.22
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
5
6
SLS.0.23
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
96,843
4
6
SLS.0.24
plat
1 frag. de vora d'ala
4
6
SLS.0.25
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
6
8
SLS.0.26
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
90,917
3
6
SLS.0.27
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
4
7
SLS.0.28
plat
1 frag. de vora d'ala
4
7
SLS.0.29
tapadora
1 frag. de vora d'ala
72,494 78,188 4
10
SLS.0.30
tapadora
1 frag. de vora d'ala
77,941 81,036 5
8
SLS.0.31
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
104,79
3
6
SLS.0.32
plat
1 frag. de vora d'ala
76,338
5
6
SLS.0.33
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
4
5
SLS.0.34
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
117,83
5
7
SLS.0.35
olla ?
1 frag. de vora
57,002
5
9
SLS.0.36
bol = escudella
1 frag. de vora
97,813
SLS.0.37
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
5
8
SLS.0.38
plat / platet ?
1 frag. de vora d'ala
61,528
4
8
SLS.0.61
plat
1 frag. de vora d'ala
145,58
5
13
SLS.0.62
plat
1 fragment de fons
8
12

Alçada
12,082
22,007
8,199
11,651
13,377
12,514
12,945
9,925
12,945
20,28
9,062
24,596
12,082
19,849
16,829
10,615
12,223
15,009
20,712
11,864
7,981
8,412
15,01
10,874
13,373
10,481
10,352
10,874
9,974
9,705
15,916
9,059
9,055
17,472
14,818
12,942
9,964
12,782
20,405
13,447

Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Abs.
Rest.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.
Cons.

Lín. BCYXD
122
122
122
122
122
122
122
125
122
125
125
125
125
126
126
122
125
122
126
122
125
122
125
122
122
122
122
122
122
122
125
125
125
125
123
122
122
122
125
122

03039
05079
02029
03039
03059
03069
01039
02259
56009
00527
04039
00427
05009
50760
96950
04009
03119
09459
94930
05319
06009
05009
27357
04009
03009
02009
04229
04009

Material Ceràmic Genèric:
Núm. Inv.

05006
04119
04006
05169
84940
00000
04209
05299
04119
01159

Tipus de peça

Nombre

SLS.0.39
SLS.0.40
SLS.0.41

plat
plat
plat

1
1
1

SLS.0.42

càntir

1

SLS.0.43
SLS.0.44
SLS.0.45

indeterm.
indeterm.
indeterm.

1
1
1

SLS.0.46

càntir

1

SLS.0.47
SLS.0.48
SLS.0.49
SLS.0.50
SLS.0.51
SLS.0.52
SLS.0.53
SLS.0.54
SLS.0.55
SLS.0.56
SLS.0.57
SLS.0.58
SLS.0.59
SLS.0.63
SLS.0.64

indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
teula plana
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.
indeterm.

5
25
7
2
1
2
5
11
5
10
26
2
1
1
3

Elements
conservats
frag. de carena
frag. de carena
frag. de carena
frag. de carena amb
arrenc de broc
frag. de carena
frag. de carena
frag. de carena
fragment d'arrenc
de broc
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
frag. inf. de paret
fragment informe
frag. inf. de paret

Classificació

Datació

Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna

p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.

Ceràm. vidrada baixmed. i moderna

p.XVI dE. - a.XIX dE.

Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna

p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.

Ceràm. vidrada baixmed. i moderna

p.XVI dE. - a.XIX dE.

Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràmica grisa depurada
Ceràmica grisa depurada
Indeterminat
Ceràm. vidrada baixmed. i moderna
Ceràmica grisa depurada

p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.
p.XVI dE. - a.XIX dE.

Material

Datació

v.XV dE. - a.XVIII dE.
v.XV dE. - a.XVIII dE.

p.XVI dE. - a.XIX dE.
v.XV dE. - a.XVIII dE.

Material No Ceràmic Genèric:
Núm. Inv.
SLS.0.60
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Tipus de peça
indeterminat

Elements
conservats
1 fragment informe

Nombre

Vidre blau

indeterminada
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2.4.5. La seqüència cronològica
Tot i que l’església de Sant Llorenç presenta un estat de
conservació molt precari, es pot reconèixer encara bona part de la
seva disposició original, fet que ens permet situar l’obra
cronològicament dins la segona meitat, o potser darrer terç, del
segle XI.
La representació detallada de les diferents unitats estratigràfiques
detectades en relació a les activitats que representen i a les
diferents fases d’ocupació del lloc la presentem a l’annex 4. Ens
remetem per tant a l’annex per a la interpretació en detall de la
seqüència cronològica.
L’agrupació de diferents unitats estratigràfiques ens permet
identificar fins a 34 activitats diferents, incloent la formació de
l’estrat geològic i la darrer intervenció realitzada a la zona a càrrec
de SGP per tal de documentar el conjunt. Les activitats queden
fonamentalment identificades a partir de la construcció o
destrucció d’elements.
Les activitats dutes a terme defineixen les grans fases del conjunt,
marcades per la construcció de l’església, la seva transformació
en mas i l’abandonament i arrasament del lloc. A grans trets,
podem definir els següents moments d’evolució del conjunt:
 Construcció de la capella: Datable de finals del segle XI,
la lectura arquitectònica de l’edifici ens duu a interpretar la seva
construcció com un únic moment d’actuació. És per això que hem
agrupat totes les unitats estratigràfiques que identifiquen elements
constructius, i que queden agrupades en activitats constructives,
en una única fase.

 Transformació de l’espai de culte en espai d’habitatge i
construcció de els dependències relacionades: No coneixem amb
certesa la data d’aquesta transformació, que situem en algun
moment posterior al segle XVI, a jutjar per la natura dels materials
ceràmics recuperats en la prospecció superficial. L’element visible
més destacat d’aquesta fase és indiscutiblement la presència d’un
forn de llenya, l’excavació del qual podria aportar una mica de
llum en aquest sentit, i d’una xemeneia actualment perduda, però
encara visible a principis del segle XX..
 Arrasament de les estructures annexes: En el procés
d’abandonament, destrucció i arrasament del conjunt hem distingit
dues fases en funció de les dades que ens aporta el Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya (Vidal, 1912). La descripció
que l’autor fa de la zona ens dona a entendre que l’espai ja està
força malmès, tot i que l’ermita encara resta en peu. Pot ser,
doncs, que en el moment d’aquesta visita, una part de les
estructures annexes ja hagués estat tombada.
 Esfondrament de la coberta:

Datable clarament amb

posterioritat a 1912, cap als anys 80 dels segle XX, el conjunt ja
es devia trobar en un estat de gran degradació que s’ha vist
considerablement incrementat durant els darrers anys.
 Saquejos contemporanis: En els darrers anys,
segurament amb posterioritat a l’any 2000 i possiblement fins i tot
en els darrers cinc anys, la zona ha estat especialment castigada
com ha resultat de successives espoliacions i bretolades. Podem
documentar clarament un forat practicat a l’enderroc de l’interior
de la capella adossat a l’absis, que deixa veure bona part del
parament.
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Relació d’activitats identificades:
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32
A.33
A.34

Roca mare (UE.9999)
Construcció dels paraments inferiors de la capella
Constr. dels encaixos decoratius del param. inferior
Constr. de la part inferior de la finestra E de l’absis
Interfície construct.: anivellament del parament inf.
Construcció de l’estructura de banda llombarda
Construcció de la finestra S de l’absis
Constr. de la part superior de la finestra E de l’absis
Construcció de la finestra N de l’absis
Construcció dels encaixos del parament superior
Construcció dels paraments superiors de la capella
Construcció dels encaixos del parament superior
Construcció de la coberta
Constr. d’una estructura annexa al sud de la capella
Obertura d’un forat de pal a la façana N de la capella
Construcció d’un forn de llenya
Reparació de la paret interior de la façana N
Construcció d’estructures annexes adossades
Construcció d’estructures annexes
Construcció d’una sitja
Construcció d’estructures annexes
Excavació de cubetes a la roca mare
Arrasament de les estructures annexes
Arrasament de l’estructura construïda a l’A.14
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Arrasam. de la porta del forn i espoliació de carreus
Arrasam. de la coberta i part dels param. laterals
Arrasament del forn de llenya
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Deposició de l’enderroc de les estructures caigudes
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Forat practicat per un furtiu a l’enderroc.
Prospecció superficial portada a terme per SGP.
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3. PROPOSTES VALORADES D’ACTUACIÓ

3.1.

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

Per una òptima comprensió i estructuració de la proposta
d'intervenció, el conjunt s'ha dividit en quatre sectors. La seva
disposició respon a criteris exclusivament organitzatius i no tenen
cap tipus de correspondència amb criteris interpretatius (fig 8).

3.1.1. Fase 1: Excavació del forn de llenya
annex a l’església
En aquesta fase es contempla la documentació i excavació del
forn de llenya annex a l'església. La intervenció serà paral·lela al
procés de restauració i consolidació preliminar de les restes ja
que actualment són parcialment visibles i la seva integritat es
troba en una situació molt precària. La intervenció arqueològica
és imprescindible per a dur a terme la consolidació d'aquest
element.

treball. Les feines de gabinet tindran una duració aproximada de
tres dies a partir de la finalització de la intervenció.
Pressupost
Fase 1. Excavació del forn annex a l’església
1. Excavació manual. Treballs de camp
1.1. Excavació
740,16 €
1.2. Documentació geomètrica
205,28 €
1.3. Maquinaria de suport
0,00 €
1.4. Instal·lacions
0,00 €
2. Treball de Gabinet
2.1. Neteja materials
73,12 €
2.2. Tractament de mostres / flotació
0,00 €
2.3. Siglat materials
102,64 €
2.4. Inventari i dibuix materials
205,28 €
2.5. Informatització del registre
102,64 €
2.6. Edició planimètrica
102,64 €
2.7. Analítiques
0,00 €
2.8. Redacció informe
223,84 €
TOTAL
IVA 18%

945,44 €

810,16 €

1.755,60 €
316,01 €

TOTAL + IVA

2.071,61 €

3.1.2. Fase 2: Excavació dels estrats de runa i
preparació del conjunt per a la
intervenció de la fase 3

Fig. 8: Planta del conjunt amb els sectors i en gris l'área de major concentració
de runa.

La complexitat i mal estat de les restes conservades, així com el
gran volum de runa acumulada i les dificultats d'accés al lloc ha
fet aconsellable el plantejament de la intervenció de recuperació
de Sant Llorenç de la Senabre en diverses fases:


Fase 1: Excavació del forn de llenya annex a l'església.



Fase 2: Excavació dels estrats de runa i preparació del
conjunt per a la intervenció de la fase 3.



Fase 3: Excavació del conjunt.



Fase 4: Avaluació de l'estat de conservació de les restes i
planificació d'intervencions de condicionament.

Fig. 9: Detall de les restes de l’estructura del forn de llenya.

Mitjans
L'equip estarà format per un arqueòleg director, un auxiliar i un
topògraf per a les tasques de documentació. Les instal·lacions i
maquinària de suport, en el cas de que siguin necessàries, seran
compartides amb el equip de restauració.

Durada
La intervenció tindrà una durada estimada de dos dies a partir del
moment en què disposem de les eines necessàries en el lloc de
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Sant Llorenç de la Senabre i les edificacions annexes presenten
la particularitat d’esser construccions majoritàriament en pedra
que en el seu procés de degradació han cobert de forma
extensiva els perímetres dels murs i l'estratigrafia arqueològica
corresponent a les fases d'ús (fig. 10). Aquest gran nivell
d’enderroc l’hem identificat com a UE.0046.
L'excavació d'aquesta primera unitat estratigràfica entenem que
es pot portar a terme en bona part de forma mecànica, sota
control arqueològic i excavació manual de suport. La intervenció
afectaria a tot el sector SLS.01 i el seu propòsit últim és deixar el
jaciment preparat per a definir l'estratègia d'excavació i estudi de
les fases d'ús i establir de manera precisa el cost de l'actuació
que constituiria la fase 3.
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Pressupost
Fase 2. Retirada de runa: Excavació UE.0046
1. Adequació entorn. Trasllat de material.
2. Excavació manual. Treballs de camp
2.1. Excavació
2.2. Documentació geomètrica
2.3. Maquinaria de suport
2.4. Instal·lacions
3. Treball de Gabinet
3.1. Neteja materials
3.2. Tractament de mostres / flotació
3.3. Siglat materials
3.4. Inventari i dibuix materials
3.5. Informatització del registre
3.6. Edició planimètrica
3.7. Analítiques
3.8. Redacció informe
TOTAL
Fig. 10: Vista general de l’enderroc

IVA 18%

Mitjans

TOTAL + IVA

L'equip estarà format per un arqueòleg director, dos auxiliars i un
topògraf per a les tasques de documentació. Per a la retirada de
runa i el trasllat de material s’empraran una mini-retroexcavadora i
un dúmper 4 x 4. Per guardar el material de treball es farà servir
un arcó d'obra.
Durada
La intervenció tindrà una durada estimada de quinze dies feiners
a partir del moment en què disposem de les eines necessàries en
el lloc de treball. Les feines de gabinet tindran una duració
aproximada de deu dies a partir de la finalització de la intervenció.

Neteja de superfície de la resta del conjunt
no intervingut.
Documentació i excavació de l'estratigrafia
identificada (SLS.01 –
SLS.04)

480,00 €
7.744,80 €
1.026,40 €
8.060,00 €
244,00 €
731,20 €
0,00 €
1.026,40 €
1.026,40 €
1.026,40 €
1.026,40 €
0,00 €
2.145,60 €

17.075,20 €

3.1.4. Fase 4: Avaluació de l’estat de
conservació de les restes i planificació
d’intervencions de condicionament.

6.982,40 €

El desenvolupament d'aquesta quarta fase no es tracta en
aquesta memòria ja que el seu plantejament no és possible fins
que s'hagin dut a terme les fases d'intervenció anteriors.
Tanmateix, fem constar la necessitat de dur a terme un projecte
de consolidació del jaciment un cop excavat.

24.537,60 €
4.416,77 €

3.2.

28.954,37 €

Independentment de les possibles intervencions arqueològiques
que es puguin portar a terme en un futur, el conjunt de Sant

3.1.3. Fase 3: Excavació del conjunt
Es proposen intervencions diferenciades en funció dels elements i
estructures identificades en la documentació topogràfica objecte
d'aquesta memòria. Aquesta proposta d'intervencions serà
revisada un cop finalitzi la Fase 2.
i

excavació

interior



Fase 3.2.
Documentació i
annexes a l'església (SLS.01)

excavació

edificacions



Fase 3.3.

excavació

estructures



Fase 3.1.

Documentació

de

l'església (SLS.01)

Documentació

i

situades al sud del conjunt.

3.3.

PROPOSTA DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ DE
CONSOLIDACIÓ

Llorenç de la Sanabra presenta una sèrie de patologies com ara
la pèrdua d’elements petris, de morter, despreniment de
revestiments, colonització biològica de plantes i liquens que
afecten l’estructura dels murs, etc. Aquestes patologies impliquen
la necessitat d’una primera intervenció de consolidació del lloc per
tal de frenar en la mesura del possible la degradació creixent. La
realització del pressupost d’aquesta intervenció ha estat
encarregat a l’empresa ÀBAC. Conservació – Restauració S.L. El
pressupost que l’empresa esmentada ens ha fet arribar,
l’adjuntem en l’annex 5.

PROPOSTA DE SENYALITZACIÓ I D’INFORMACIÓ

La proposta de senyalització i d'informació defineix diverses actuacions que considerem que es poden
dur a terme per assegurar una presencia adequada tant en els canals de difusió ja existents del propi
Parc del Foix com en els que es poden incorporar de forma progressiva sobre el lloc de Sant Llorenç
de la Senabre.

així com els materials gràfics generats, permeten un increment notable de la informació i especialment
dels components gràfics per a millorar la comprensió de les restes visibles.
Els canals als que fem referència i pels quals es defineix la proposta de continguts són els següents:

Els coneixements històrics disponibles fins ara sobre Sant Llorenç de la Senabre són molt limitats.
Malgrat això, els treballs duts a terme en els darrers mesos i que es presenten en aquesta memòria,
14



Web del Parc del Foix



Fulletons i publicacions impreses



Senyalització fixa in situ
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3.3.1. Web del Parc del Foix
La presencia de Sant Llorenç de la Senabre en la informació general del web del parc és molt limitada.
Entenem que atesa la voluntat de potenciar-ne el coneixement i de difondre les actuacions de
consolidació i estudi, seria aconsellable incrementar la seva visualització en l'apartat Informació
general / Patrimoni construït. És recomanable contextualitzar la referència a Sant Llorenç d'una
manera més àmplia i posar-lo en relació a les altres construccions romàniques de l'àmbit del parc que,
igualment, són ara esmentades de manera molt tangencial.
CONTINGUT WEB
Objectiu

Oferir informació bàsica sobre l'accés a Sant Llorenç de la Senabre, la seva contextualització
històrica i la comprensió de les restes conservades.
1. Descripció dels itineraris d'accés un cop recuperats.

Fig. 11: Senabre o ravenissa groga (Sinapis arvensis)

Fig. 12: Sant Llorenç de la Senabre cap a 1912 (Fot. de Manel
Cases)

Fig. 13: Vista actual de l'absis de l'església (Fot. SGP)

Fig. 14: Planta de l'església i de les restes de construccions
annexes

2. Contingut textual:
El nom Sanabra, o més correctament Senabre, fa referència a la mostassa borda o
ravenissa groga, Sinapi en llatí. És en aquesta forma com trobem esmentat el lloc en els
primers documents, l'any 992, tot i que l'església de Sant Llorenç no ho serà fins l'any
1305, i la propera de Santa Maria fins el 1306.
Tot i que l'església de Sant Llorenç presenta un estat de conservació molt precari, es pot
reconèixer encara bona part de la seva disposició original, fet que ens permet situar l'obra
cronològicament dins la segona meitat del segle XI.

Contingut

Es tracta d'una església amb una nau rectangular, segurament coberta amb volta de
canó, capçada amb un absis semicircular, cobert amb una volta de quart d'esfera. Ara per
ara desconeixem l'emplaçament de la porta d'accés.
Per la part exterior l'absis conserva les restes d'una decoració formada per sèries de tres
arcuacions separades per lesenes, tal i com es pot observar en una fotografia de 1912,
on apareix l'absis sencer. Aquest conserva una finestra central de doble esqueixada i
dues de laterals, molt malmeses, amb esqueixada simple des de la meitat interior.
La imatge conservada de 1912 mostra com al costat nord exterior de l'absis s'adossa una
construcció que ara sabem que correspon a un forn de llenya. Sobre l'absis també es veu
clarament una xemeneia. Ambdós elements, juntament amb diverses construccions
adossades i avui molt aterrades, mostren com l'església va ser integrada en el conjunt de
dependències que conformaven un mas. Al costat nord-oest, on el terreny és més planer,
es poden veure restes que semblen correspondre a tancats edificats amb pedra seca. En
un extrem es conserva també una sitja.
El conjunt és actualment en procés de consolidació i estudi.

Suport gràfic

Plànols dels itineraris d’accés (no s’inclouen, pendents que es recuperin completament)
Proposta d’imatges: (figs. 11 – 15)
Fig. 15: Model 3D de l'estructura original de l'església romànica
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3.3.2. Fulletons i publicacions impreses
No considerem que sigui necessària la publicació de material
imprès específic referit a Sant Llorenç de la Senabre. Tot i això,
tal i com ja hem fet en relació a l'espai web del parc, seria
aconsellable incrementar la informació relativa al patrimoni
edificat conservat dins l'àmbit del parc seguint uns continguts
bàsics similars als plantejats per al web.

..

3.3.3. Senyalització fixa in situ
Tot i que el procés de recuperació i estudi de les restes de Sant
Llorenç de la Senabre ocuparà segurament un període extens de
temps, considerem que en l'estat actual de les intervencions és
factible la incorporació d'una senyalització fixa a l'indret.
En aquest cas la proposta concreta del disseny es pot consultar a
l'annex 5 d'aquesta memòria, corresponent a un plafó de suport
metàl·lic de 100 x 40 cm. Es proposa la impressió sobre làmina
adhesiva atès que el seu cost és inferior al d'altres tècniques de
major durabilitat ja que cal preveure que la progressió dels
treballs de consolidació i estudi farà aconsellable una actualització
periòdica.

Els continguts del plafó s'han estructurat d'acord amb el següent
esquema:


Informació de localització



Informació sobre el topònim Senabre



Informació històrica i descriptiva de les restes

4. CONCLUSIONS

L’ermita de Sant Llorenç de la Senabre constitueix un jaciment arqueològic interessant per al
coneixement del romànic català i per a l’evolució del món rural i de muntanya al llarg de l’època
moderna. Com a Bé cultural d’interès local (BCIL), el conjunt presenta un cert potencial des del punt
de vista arqueològic, al qual ens hem intentat aproximar per mitjà d’aquesta intervenció terrestre no
intrusiva de prospecció arqueològica.

Un element fonamental d’aquesta transformació és la construcció d’un forn de llenya annex a
l’estructura de l’ermita, que va implicar l’obertura d’una xemeneia a la coberta; xemeneia que encara
era visible a inicis del segle XX. Aquest element constitueix una evidència significativa de la
transformació del recinte de culte en un espai d’hàbitat que permet posar en relació l’estructura de la
capella amb la resta d’estructures annexes.

Certament, el lloc de Sant Llorenç de la Senabre es troba en un estat de conservació força deficient i,
si bé que la proposta d’intervenció que presentem es planteja com una actuació a llarg termini, caldria
tenir en compte la necessitat de fer una mínima intervenció inicial que no s’hauria de dilatar gaire en el
temps, a fi d’aturar –si més no de manera provisional– la degradació de les restes.

La nostra proposta d’intervenció passa per un primer moment d’actuació a fi de consolidar mínimament
les restes conservades que implicaria necessàriament l’excavació arqueològica del forn de llenya
annex a l’església. Serà només en un moment posterior quan es podria abordar l’excavació del
conjunt. Aquesta excavació de tot el conjunt, planteja la necessitat de fer un condicionament inicial de
la zona a fi d’enretirar el primer nivell de runa, sota supervisió arqueològica però amb l’ajut d’alguns
elements de mecanització, després del qual es podria plantejar una excavació arqueològica de
caràcter extensiu.

Els treballs de prospecció arqueològica ens han permès d’una banda, documentar la topografia d’un
àrea circumdant de 1500 m2 aproximadament i, de l’altra, registrar i documentar els alçats visbles
d’aquesta capella romànica d’estil llombard, datable possiblement de finals del segle XI, així com un
seguit de murs, molt arrasats que dibuixen un conjunt d’estructures annexes al perímetre immediat.
L’estudi arqueològic i arquitectònic de la documentació gràfica generada ens ha permès reconeixer la
transformació de l’esglesiola en un mas en un context d’expansió de la vinya en aquestes àrees del
Penedès i especialment en les zones de muntanya al llarg dels segles XVII i XVIII.

Tanmateix, mentre no es duguin a terme aquestes actuacions, hem proposat també algunes
indicacions de cara a una millor difusió d’aquest element patrimonial que passen per la incorporació de
nous continguts a la web del Parc del Foix i la ubicació d’un plafó informatiu a Sant Llorenç de la
Senabre amb una síntesi de la informació històrica i descriptiva de les restes actualment visibles.
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Annex 1:

REGISTRE d’U.E.

Fitxa d'UE


Identificació
Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a

UE 0000
T

Posterior a
0061, 0062
Contemporani de

Descripció i interpretació
Components geològics

Components orgànics

Components artificials

Descripció i interpretació
Nivell superficial anterior a l’inici de l’excavació. Atorguem aquest número 0000 per tal de poder inventariar
els materials recollits en la prospecció superficial realitzada el dia 07/10/2011.

Datació
Elements de datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de prospecció: 07 i 21/10/2011
Data de redacció de la fitxa: 20/10/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé

Datació inicial
·
2011
dE

Datació final
·
2011

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0001
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036, 0045, 0088

T

Posterior a
9999

Posterior a
9999

Contemporani de
0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Contemporani de
0001, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0002

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0003
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0016, 0048

Definició
Estructura

Anterior a
0030

T

Posterior a
9999

Posterior a
9999

Contemporani de
0001, 0002, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0004

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0005
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036, 0049, 0050

Definició
Estructura

Anterior a
0031

T

Posterior a
0030

Posterior a
9999

Contemporani de
0007, 0009, 0016, 0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0006

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0007
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036, 0062

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036

T

Posterior a
0052, 0054, 0055, 0056

Posterior a
9999

Contemporani de
0005, 0009, 0016, 0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0008

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0009
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036

Definició
Estructura

Anterior a
0057, 0058

T

Posterior a
0052, 0054, 0055, 0056

Posterior a
9999

Contemporani de
0005, 0007, 0016, 0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0011, 0012, 0013, 0015, 0017,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0010

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0011
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0012
T

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0063, 0064, 0065, 0066

Definició
Estructura

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Posterior a
9999

Posterior a

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0012, 0013, 0015, 0017,

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0013, 0015, 0017,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0013
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0067, 0068

Definició
Estructura

Anterior a
0035, 0036

Posterior a

Posterior a
9999

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0015, 0017,

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Parament constructiu: tipus 1
Carreus de pedra irregular falcats amb argamassa

Descripció i interpretació
Parament constructiu: Estructura decorativa de banda llombarda

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0014

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0015
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

T

Posterior a

Posterior a
0003

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0017,

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'exterior de l'absis.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'exterior de la façana nord.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0016

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0017
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0018
T

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Posterior a

Posterior a

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'exterior de la façana sud.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'exterior de la façana sud.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0019
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0020
T

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Posterior a

Posterior a

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'exterior de la façana sud.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'exterior de l'absis.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0021
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0022
T

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Posterior a

Posterior a

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'interior de la façana nord.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'interior de la façana nord.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0023
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0024
T

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Posterior a

Posterior a

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'interior de l'absis.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'interior de l'absis.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0025
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

T

Posterior a

Posterior a
0012, 0015, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025

Contemporani de
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0012, 0013, 0015,

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0016, 0027, 0028, 0029, 0037, 0038

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part inferior de l'interior de l'absis.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'interior de l'absis.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0026

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0027
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

T

Posterior a
0012, 0015, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025

Posterior a
0012, 0015, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0016, 0026, 0028, 0029, 0037, 0038

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0016, 0026, 0027, 0029, 0037, 0038

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'interior de l'absis.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'interior de l'absis.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0028

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0029
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

Definició
Interfície

Anterior a
0005

Posterior a
0012, 0015, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025

Posterior a
0004

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0016, 0026, 0027, 0028, 0037, 0038

Contemporani de
0031, 0032, 0033, 0034

Descripció i interpretació

UE 0030
T

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'interior de l'absis.

Descripció i interpretació
Interfície constructiva.
Anivellament dels paraments inferiors de la capella per tal de construir les finestres i la coberta.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0031
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

Definició
Interfície

Anterior a
0052

Posterior a
0006

Posterior a
0057, 0058

Contemporani de
0030, 0032, 0033, 0034

Contemporani de
0030, 0031, 0033, 0034

Descripció i interpretació

UE 0032
T

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Interfície constructiva.
Anivellament dels paraments inferiors de la capella per tal de construir les finestres i la coberta.

Descripció i interpretació
Interfície constructiva.
Anivellament dels paraments inferiors de la capella per tal de construir les finestres i la coberta.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0033
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0054, 0056

Definició
Interfície

Anterior a
0055

Posterior a
0057, 0058

Posterior a
0057, 0058

Contemporani de
0030, 0031, 0034

Contemporani de
0030, 0031, 0032, 0033

Descripció i interpretació

UE 0034
T

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Interfície constructiva.
Anivellament dels paraments inferiors de la capella per tal de construir les finestres i la coberta.

Descripció i interpretació
Interfície constructiva.
Anivellament dels paraments inferiors de la capella per tal de construir les finestres i la coberta.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0035
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0040, 0069, 0070

Definició
Estructura

Anterior a
0040, 0069, 0070

Posterior a
0001, 0002, 0005, 0007, 0008, 0009, 0014, 0016, 0026, 0027, 0028,
0029 0031 0037 0038
Contemporani de

Descripció i interpretació

UE 0036
T

Posterior a
0001, 0002, 0005, 0007, 0008, 0009, 0014, 0016, 0026, 0027, 0028,
0029 0031 0037 0038
Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Coberta de l'absis.
No és visible actualment. Ha estat totalment arrasada. L'hem poguda identificar, però a partir de la fotografia
que conservem publicada el 1912.

Descripció i interpretació
Coberta de la nau.
No és visible actualment. Ha estat totalment arrasada. L'hem poguda identificar, però a partir de la fotografia
que conservem publicada el 1912.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0037
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

Definició
Interfície

Anterior a
0035, 0036

T

Posterior a
0012, 0015, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025

Posterior a
0012, 0015, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0016, 0026, 0027, 0028, 0029, 0038

Contemporani de
0005, 0007, 0009, 0016, 0026, 0027, 0028, 0029, 0037

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'exterior de l'absis.

Descripció i interpretació
Encaix situat a la part superior de l'exterior de l'absis.

Datació

Datació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

UE 0038

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0039
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0059, 0060

Posterior a
0060

Posterior a
0035, 0036, 0055

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrasament de la porta del forn

Descripció i interpretació
Espoliació de la finestra nord de l'absis

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0040

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0041
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0060, 0069, 0070

Posterior a
0060, 0069, 0070

Contemporani de
0042, 0047, 0051

Contemporani de
0041, 0047, 0051

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Esfondrament de la coberta i dels paraments laterals de l capella.

Descripció i interpretació
Esfondrament de la coberta i dels paraments laterals de la capella.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0042

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0043
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0044

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0045

Posterior a
0043

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Obra del forat de pal UE.0044

Descripció i interpretació
Forat de pal o encaix.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0044

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0045
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0043

Definició
Estrat

Anterior a
0061

Posterior a
0002

Descripció i interpretació

Descripció i interpretació

Components geològics

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Interfície constructiva del forat de pal UE.0044

Descripció i interpretació
Nivell d'enderroc i runa

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Posterior a
0039, 0041, 0042, 0044, 0047, 0049, 0050, 0051, 0063, 0064, 0066,
0065 0067 0068 0073 0075 0076 0078 0079 0080 0081 0082
Contemporani de

Contemporani de

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0046

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0047
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Estructura

Anterior a
0073

Posterior a
0060, 0069, 0070

Posterior a
0003

Contemporani de
0041, 0042, 0051

Contemporani de
0071, 0072

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Esfondrament de la coberta i dels paraments laterals de l capella.

Descripció i interpretació
Mur annex adossat a l'ermita

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0048

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0049
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0005

Posterior a
0005

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus de l'exterior de la façana sud.

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus de l'exterior de la façana sud.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0050

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0051
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Estructura

Anterior a
0007

Posterior a
0060, 0069, 0070

Posterior a
0032

Contemporani de
0041, 0042, 0047

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Esfondrament de la coberta i dels paraments laterals de la capella.

Descripció i interpretació
Marc exterior de la finestra sud de l'absis.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0052

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0053
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a
0056

Definició
Estructura

Anterior a
0079

Definició
Estructura

Anterior a
0009

Posterior a
9999

Posterior a
0033

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Estructura annexa al sud de l'ermita. No és visible actualment. Ha estat totalment arrasada. L'hem poguda
identificar, però a partir de la fotografia que conservem publicada el 1912.

Descripció i interpretació
Marc exterior de la finestra est de l'absis

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0054

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0055
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a
0054

Definició
Estructura

Anterior a
0007, 0009

Definició
Estructura

Anterior a
0009

Posterior a
0034

Posterior a
0033

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Marc interior de la finestra nord de l'absis

Descripció i interpretació
Marc interior de la finestra est de l'absis (arc)

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0056

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0057
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a
0058

Tipus d'UE
+

Igual a
0057

Definició
Estructura

Anterior a
0032, 0033, 0034

Definició
Estructura

Anterior a
0032, 0033, 0034

Posterior a
0010

Posterior a
0010

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Brancal dret del marc interior de la finestra est de l'absis.

Descripció i interpretació
Brancal esquerre del marc interior de la finestra est de l'absis.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0058

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
v.
XI
dE

Datació final
v.
XII

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0059
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0060

Definició
Estructura

Anterior a
0039, 0041, 0042, 0047, 0051

Posterior a
0040

Posterior a
0040, 0059

Contemporani de

Contemporani de
0069, 0070

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Base de pedra de la porta d'enfornar d'un forn de llenya

Descripció i interpretació
Obra de construcció de la porta d'un forn de llenya

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0060

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0061
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0000

Definició
Interfície

Anterior a
0000

Posterior a
0046

Posterior a
0007

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Saqueig de l'enderroc UE.0046.
Constitueix un forat excavat a l'interior de la capella, a tocar de l'absis.

Descripció i interpretació
Espoliació de la finestra sud de l'absis

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0062

Datació inicial
p.
2005
dE

Datació final
a.
2011

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1980?
dE

Datació final
a.
2011

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0063
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0011

Posterior a
0011

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus del parament interior de la façana nord.

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus del parament interior de la façana nord.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0064

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
2011

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
2011

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0065
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0011

Posterior a
0011

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrebossat de morter que sembla constituir una mena de reparació del parament interior de la façana nord.

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus del parament interior de la façana nord.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0066

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
2011

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0067
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0013

Posterior a
0013

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus del parament interior de la façana sud.

Descripció i interpretació
Espoliació de carreus del parament interior de la façana sud.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0068

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
2011

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
2011

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0069
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0041, 0042, 0047, 0051

Definició
Estructura

Anterior a
0041, 0042, 0047, 0051, 0080

Posterior a
0035, 0036

Posterior a
0035, 0036

Contemporani de
0060, 0070

Contemporani de
0060, 0069

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Xemeneia d'un forn de llenya. No és visible actualment. Ha estat totalment arrasada. L'hem poguda
identificar, però a partir de la fotografia que conservem publicada el 1912.

Descripció i interpretació
Estructura d'un forn de llenya.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0070

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0071
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a
0072

Tipus d'UE
+

Igual a
0071

Definició
Estructura

Anterior a
0073

Definició
Estructura

Anterior a
0073

Posterior a
9999

Posterior a
9999

Contemporani de
0048

Contemporani de
0048

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Mur. Estructura annexa.

Descripció i interpretació
Mur. Estructura annexa.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0072

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0073
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Estructura

Anterior a
0075, 0076

Posterior a
0048, 0071, 0072

Posterior a
9999

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrasament del mur UE.0071 - 0072

Descripció i interpretació
Mur. Estructura annexa.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0074

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0075
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0074

Posterior a
0074

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrasament del mur UE.0074

Descripció i interpretació
Espoliació d'un carreu del parament del mur UE.0074

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0076

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0077
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0078

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
9999

Posterior a
0077

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Mur de pedra seca que delimita el tancament d'una possible cleda.

Descripció i interpretació
Arrasament del mur UE.0077

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0078

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0079
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
0053

Posterior a
0070

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrasament de l'estructura UE.0053

Descripció i interpretació
Arrasament del forn UE.0070

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0080

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
1912
dE

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0081
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
9999

Posterior a
9999

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Cubeta retallada a la roca mare

Descripció i interpretació
Cubeta retallada a la roca mare

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0082

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0083
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
+

Igual a

Tipus d'UE
--

Igual a

Definició
Estructura

Anterior a
0084

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Posterior a
9999

Posterior a
0083

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Mur de pedra seca que delimita el tancament d'una possible cleda.

Descripció i interpretació
Arrasament del mur UE.0083

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0084

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0085
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Estructura

Anterior a
0087

Posterior a
9999

Posterior a
9999

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Sitja

Descripció i interpretació
Mur. Estructura annexa.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0086

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Elements de datació
Sev.quència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0087
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Igual a

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Estructura

Anterior a
0089

Posterior a
0086

Posterior a
0002

Contemporani de

Contemporani de

Descripció i interpretació

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrasament del mur UE.0086

Descripció i interpretació
Mur. Estructura annexa.

Datació

Datació

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

T

Descripció i interpretació

Components geològics

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 0088

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

dE

Elements de datació
Sequència estratigràfica

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial
p.
XVII
dE

Datació final
a.
XIX

dE

Fitxa d'UE

Fitxa d'UE

Identificació

Identificació

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

UE 0089
T

Jaciment
SLS

Any d'excavació
2011

Comarca
Alt Penedès

Municipi
Santa Margarida i els Monjos

Definició i situació

Seqüència estratigràfica

Tipus d'UE
--

Igual a

Tipus d'UE
+

Definició
Interfície

Anterior a
0046

Definició
Estrat

Posterior a
0088
Contemporani de

Components geològics

Components orgànics

Components orgànics

Components artificials

Components artificials

Descripció i interpretació
Arrasament del mur UE.0088

Descripció i interpretació
Roca mare o estrat natural

Datació

Datació

Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Igual a
Anterior a
0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0014, 0053, 0071,
0072 0074 0077 0081 0082 0083 0085 0086
Posterior a

Descripció i interpretació

Components geològics

Mencions de data i de responsabilitat

T

Contemporani de

Descripció i interpretació

Elements de datació
Sequència estratigràfica

UE 9999

Datació inicial

Datació final
a.
1980?

Elements de datació
dE

Mencions de data i de responsabilitat
Data de redacció de la fitxa: 23/12/2011
Autor/s de la fitxa: E. Travé
Data de revisió: 29/12/2011
Autor/s de la revisió: E. Travé

Datació inicial

Datació final

Memòria de la prospecció arqueològica a l’ermita de Sant Llorenç de la Senabre (2011)
Coordinació del Projecte: Alfred Mauri i Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz

Annex 2:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
(Plantes i alçats)

Làmina 001
Alçats exteriors de la capella de Sant Llorenç.
Restitucions teòriques i restes conservades.
0

1

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

2m

Làmina 002
Alçats interiors de la capella de Sant Llorenç.
Restitucions teòriques i restes conservades.
0

1

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

2m

0

1

2m

Làmina 003
Seccions A-B (superior) i C-D (inferior).
Planta general i restitucions 3D del jaciment actual.
Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0015

0016

0039

0040 0041

0001

0042

0043 0044 0045

0002

0046

0003 0047

0048

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament const.: bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part sup. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part superior interior)

0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0037
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l’absis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constr. del forat UE.0044
Nivell d’enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l’ermita
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Esfondrament de la coberta
Marc exterior finestra S de l’absis
Mur annex adossat a l’ermita?
Marc exterior finestra E de l’absis
Marc interior finestra N de l’absis
Marc int. finestra E de l’absis (arc)

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície

Marc int. finestra E de l’absis (brancal D)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal E)
Base de pedra de la porta d’enfornar
Obra de constr. de la porta del forn
Saqueig de l’enderroc
Espoliació de la finestra S de l’absis
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana N)
Arrebossat, reparació del parament
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Espoliació de carreus (int. façana S)

Làmina 004
Lectura de paraments: Façana Exterior Nord
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0046

0004

0017

0049 0050 0005 0030

0051

0018
0006
0053

0041
0007 0031 0052 0032 0019

0033
0020

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament const.: bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part sup. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part superior interior)

0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0037
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l’absis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constr. del forat UE.0044
Nivell d’enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l’ermita
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Esfondrament de la coberta
Marc exterior finestra S de l’absis
Mur annex adossat a l’ermita?
Marc exterior finestra E de l’absis
Marc interior finestra N de l’absis
Marc int. finestra E de l’absis (arc)

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície

Marc int. finestra E de l’absis (brancal D)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal E)
Base de pedra de la porta d’enfornar
Obra de constr. de la porta del forn
Saqueig de l’enderroc
Espoliació de la finestra S de l’absis
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana N)
Arrebossat, reparació del parament
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Espoliació de carreus (int. façana S)

Làmina 005
Lectura de paraments: Façana Exterior Sud
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0046 0020

0037

0041

0054

0008

0014

0041
0026 0027
0028
0029
0032
0055 0039
0056
0062 0052
0034
0033
0057
0009

0015

0014

0040
0023 0058
0024
0059 0060
0061

0025

0010

0046

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament const.: bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part sup. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part superior interior)

0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0037
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l’absis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constr. del forat UE.0044
Nivell d’enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l’ermita
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Esfondrament de la coberta
Marc exterior finestra S de l’absis
Mur annex adossat a l’ermita?
Marc exterior finestra E de l’absis
Marc interior finestra N de l’absis
Marc int. finestra E de l’absis (arc)

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície

Marc int. finestra E de l’absis (brancal D)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal E)
Base de pedra de la porta d’enfornar
Obra de constr. de la porta del forn
Saqueig de l’enderroc
Espoliació de la finestra S de l’absis
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana N)
Arrebossat, reparació del parament
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Espoliació de carreus (int. façana S)

Làmina 006
Lectura de paraments: Façana est (absis). Exterior i interior
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0046

0011
0063
0064 0021 0065 0022
0042
0066

0061

0033

0056
0026 0027 0028

0009
0055
0034
0039
0012
0040

0010
0058
0024

0060
0059

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament const.: bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part sup. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part superior interior)

0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0037
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l’absis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constr. del forat UE.0044
Nivell d’enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l’ermita
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Esfondrament de la coberta
Marc exterior finestra S de l’absis
Mur annex adossat a l’ermita?
Marc exterior finestra E de l’absis
Marc interior finestra N de l’absis
Marc int. finestra E de l’absis (arc)

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície

Marc int. finestra E de l’absis (brancal D)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal E)
Base de pedra de la porta d’enfornar
Obra de constr. de la porta del forn
Saqueig de l’enderroc
Espoliació de la finestra S de l’absis
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana N)
Arrebossat, reparació del parament
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Espoliació de carreus (int. façana S)

Làmina 007
Lectura de paraments: Façana Interior Nord
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0009
0028 0032 0052 0062
0029

0056
0057
0025

0061
0041

0013
0051 0067

0068

0046

0010

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament const.: bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part sup. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part superior interior)

0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0037
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056

Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l’absis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constr. del forat UE.0044
Nivell d’enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l’ermita
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Esfondrament de la coberta
Marc exterior finestra S de l’absis
Mur annex adossat a l’ermita?
Marc exterior finestra E de l’absis
Marc interior finestra N de l’absis
Marc int. finestra E de l’absis (arc)

0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068

Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície

Marc int. finestra E de l’absis (brancal D)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal E)
Base de pedra de la porta d’enfornar
Obra de constr. de la porta del forn
Saqueig de l’enderroc
Espoliació de la finestra S de l’absis
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana N)
Arrebossat, reparació del parament
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Espoliació de carreus (int. façana S)

Làmina 008
Lectura de paraments: Façana Interior Sud
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0046

0071

0072

0073

0046

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0014
0015
0020
0035
0036
0037
0038
0046
0053
0054
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085

Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície

Parament const.: Bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Coberta de l’absis
Coberta de la nau
Encaix (absis, part superior exterior)
Encaix (absis, part superior exterior)
Nivell d’enderroc i runa
Estructura annexa
Marc exterior finestra E de l’absis
Xemeneia
Estructura d’un forn de llenya
Mur. Estructura annexa.
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0071-0072
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0074
Espoliació d’un carreu del mur 0074
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0077
Arrasament de l’estructura UE.0053
Arrasament del forn UE.0070
Cubeta retallada a la roca mare
Cubeta retallada a la roca mare
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0083
Sitja

0086
0087
0088
0089

Estructura
Interfície
Estructura
Interfície

Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0086
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0088

Làmina 009
Lectura de paraments: Secció A-B
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0075

0076

0074

0046

0071

0073

0072

0046

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0014
0015
0020
0035
0036
0037
0038
0046
0053
0054
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085

Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície

Parament const.: Bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Coberta de l’absis
Coberta de la nau
Encaix (absis, part superior exterior)
Encaix (absis, part superior exterior)
Nivell d’enderroc i runa
Estructura annexa
Marc exterior finestra E de l’absis
Xemeneia
Estructura d’un forn de llenya
Mur. Estructura annexa.
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0071-0072
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0074
Espoliació d’un carreu del mur 0074
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0077
Arrasament de l’estructura UE.0053
Arrasament del forn UE.0070
Cubeta retallada a la roca mare
Cubeta retallada a la roca mare
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0083
Sitja

0086
0087
0088
0089

Estructura
Interfície
Estructura
Interfície

Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0086
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0088

Làmina 010
Lectura de paraments: Secció C-D
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

0037

0038

0069

0036

0035

0014

0084
0083

0070

0075
0074 0082

0080
0070

0081

0079

0085

0087
0086
0089
0088
0046
0015

0078
0077

0054
0020
0053

0073
0071=0072

0073
0048

Fotografia de l’ermita de Sant Llorenç, publicada al Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya (Vidal, 1912). Clixé de Manel Cases.
UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

UE

Tipus

Descripció

0014
0015
0020
0035
0036
0037
0038
0046
0053
0054
0069
0070

Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Estructura
Interfície
Interfície
Estrat
Estructura
Estructura
Estructura
Estructura

Parament const.: Bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Coberta de l’absis
Coberta de la nau
Encaix (absis, part superior exterior)
Encaix (absis, part superior exterior)
Nivell d’enderroc i runa
Estructura annexa
Marc exterior finestra E de l’absis
Xemeneia
Estructura d’un forn de llenya

0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082

Estructura
Estructura
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície
Interfície

Mur. Estructura annexa.
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0071-0072
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0074
Espoliació d’un carreu del mur 0074
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0077
Arrasament de l’estructura UE.0053
Arrasament del forn UE.0070
Cubeta retallada a la roca mare
Cubeta retallada a la roca mare

0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089

Estructura
Interfície
Interfície
Estructura
Interfície
Estructura
Interfície

Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0083
Sitja
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0086
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0088

Làmina 011
Antigues estructures arrasades i planta general
0

1

2m

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

Memòria de la prospecció arqueològica a l’ermita de Sant Llorenç de la Senabre (2011)
Coordinació del Projecte: Alfred Mauri i Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz

Annex 3:

MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Material Ceràmic Específic (MCE)
Fitxes d’inventari
i làmina de classificació tipològica

25

32

13

01
04

62

31

08

02

10

20

17

03

11

05

34

06

23
12

61

33

27

37

21

09

36

24-28

38

18

22

26

16

30
29

07

Làmina 012: MATERIAL CERÀMIC
UE.0000 - Ss. XVI - XIX. Ceràmica Vidrada.
(Inventari i estudi: E. Travé)

Escala: 1:2
0

1

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)

35

14

15

19

Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

3cm

Material Ceràmic Genèric (MCG)
Fitxes d’inventari

Material No Ceràmic Genèric (MNCG)
Fitxes d’inventari



Memòria de la prospecció arqueològica a l’ermita de Sant Llorenç de la Senabre (2011)
Coordinació del Projecte: Alfred Mauri i Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz

Annex 4:

MATRIUS I CRONOLOGIA

Activitat

Descripció

Activitat

Descripció

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17

Roca Mare (UE.9999)
Construcció dels paraments inferiors de la capella
Construcció dels encaixos decoratius del parament inferior
Construcció de la part inferior de la finestra E de l’absis
Interfície constructiva: anivellament dels paraments inferiors
Construcció de l’estructura decorativa de banda llombarda
Construcció de la finestra S de l’absis
Construcció de la part superior de la finestra E de l’absis
Construcció de la finestra N de l’absis
Construcció dels encaixos del parament superior (A.10=A.12)
Construcció dels paraments superiors de la capella
Construcció dels encaixos del parament superior (A.10=A.12)
Construcció de la coberta
Construcció d’una estructura annexa al sud de la capella
Obertura d’un forat de pal a la façana N de la capella
Construcció d’un forn de llenya
Reparació de la paret interior de la façana N de la capella

A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32
A.33
A.34

Construcció d’estructures annexes adossades a la capella
Construcció d’estructures annexes
Construcció d’una sitja
Construcció d’estructures annexes
Excavació de cubetes a la roca mare
Arrasament de les estructures annexes
Arrasament de l’estructura construida a l’activitat A.14
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Arrasament de la porta del forn i espoliació de carreus
Arrasament de la coberta i part dels paraments de la capella
Arrasament del forn de llenya
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Deposició de l’enderroc de les estructures caigudes
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Forat practicat per un furtiu a l’enderroc de la capella
Prospecció superficial portada a terme per SGP

A.34

UE

Descripció

UE

Descripció

UE

Descripció

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025

Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament constructiu: tipus 1
Parament const.: bandes llombardes
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part sup. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (façana S, part inf. exterior)
Encaix (absis, part inferior exterior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (façana N, part inf. interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)
Encaix (absis, part inferior interior)

0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051

Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Encaix (absis, part superior interior)
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Interfície constructiva
Coberta de l’àbsis
Coberta de la nau
Encaix (absis, part superior exterior)
Encaix (absis, part superior exterior)
Arrasament de la porta del forn
Espoliació de la finestra N de l’àbsis
Esfondrament de la coberta
Esfondrament de la coberta
Obra del forat de pal UE.0044
Forat de pal
Interfície constr. del forat UE.0044
Nivell d’enderroc i runa
Esfondrament de la coberta
Mur annex adossat a l’ermita
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Espoliació de carreus (ext. façana S)
Esfondrament de la coberta

0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077

Marc exterior finestra S de l’àbsis
Mur annex adossat a l’ermita?
Marc exterior finestra E de l’absis
Marc interior finestra N de l’absis
Marc int. finestra E de l’absis (arc)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal D)
Marc int. finestra E de l’absis (brancal E)
Base de pedra de la porta d’enfornar
Obra de constr. de la porta del forn
Saqueig de l’enderroc
Espoliació de la finestra S de l’absis
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana N)
Arrebossat, reparació del parament
Espoliació de carreus (int. façana N)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Espoliació de carreus (int. façana S)
Xemeneia
Estructura d’un forn de llenya
Mur. Estructura annexa.
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0071-0072
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0074
Espoliació d’un carreu mur UE.0074
Mur de pedra seca

A.32

A.33
A.31

A.25

A.24

A.26 A.27 A.28 A.29

A.30
A.23

A.14 A.15

A.16

A.17

A.18

A.19

A.21 A.22
A.20

A.13
A.10
A.06

A.11

A.12

A.07 A.08 A.09
A.05
A.04
A.02

A.03
A.01

UE

Descripció

0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089

Arrasament del mur UE.0077
Arrasament de l’escructura UE.0053
Arrasament del forn UE.0070
Cubeta retallada a la roca mare
Cubeta retallada a la roca mare
Mur de pedra seca
Arrasament del mur UE.0083
Sitja
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0086
Mur. Estructura annexa.
Arrasament del mur UE.0088

Làmina 013
Matriu general d’UE i matriu d’activitats.

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

Prospecció realitzada per SGP
(2011)

A.34

A.32

A.33

Saquejos contemporanis
(S.XX)

A.31
A.25

A.24

A.26 A.27 A.28 A.29

A.30
A.23

A.14 A.15

A.16

A.17

A.18

A.19

A.21 A.22
A.20

Esfondrament de la coberta
(Posterior a 1912)

Arrasament de les estructures
annexes
(Cronologia indeterminada)

A.13
A.10
A.06

A.11

A.12

A.07 A.08 A.09
A.05

Transformació de l’espai de culte
en espai d’habitatge i construcció
de dependències relacionades
(Posterior al S. XVII)

A.04
A.02

A.03
A.01

Activitat

Descripció

Activitat

Descripció

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17

Roca Mare (UE.9999)
Construcció dels paraments inferiors de la capella
Construcció dels encaixos decoratius del parament inferior
Construcció de la part inferior de la finestra E de l’absis
Interfície constructiva: anivellament dels paraments inferiors
Construcció de l’estructura decorativa de banda llombarda
Construcció de la finestra S de l’absis
Construcció de la part superior de la finestra E de l’absis
Construcció de la finestra N de l’absis
Construcció dels encaixos del parament superior (A.10=A.12)
Construcció dels paraments superiors de la capella
Construcció dels encaixos del parament superior (A.10=A.12)
Construcció de la coberta
Construcció d’una estructura annexa al sud de la capella
Obertura d’un forat de pal a la façana N de la capella
Construcció d’un forn de llenya
Reparació de la paret interior de la façana N de la capella

A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32
A.33
A.34

Construcció d’estructures annexes adossades a la capella
Construcció d’estructures annexes
Construcció d’una sitja
Construcció d’estructures annexes
Excavació de cubetes a la roca mare
Arrasament de les estructures annexes
Arrasament de l’estructura construida a l’activitat A.14
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Arrasament de la porta del forn i espoliació de carreus
Arrasament de la coberta i part dels paraments de la capella
Arrasament del forn de llenya
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Deposició de l’enderroc de les estructures caigudes
Espoliació de carreus dels paraments de la capella
Forat practicat per un furtiu a l’enderroc de la capella
Prospecció superficial portada a terme per SGP

Construcció de la capella
(darrer terç S. XI)

Nivell geològic

Làmina 014
Matriu d’activitats amb identificació de fases (esquerra)
Matriu simplificada per fases (dreta)
Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

Memòria de la prospecció arqueològica a l’ermita de Sant Llorenç de la Senabre (2011)
Coordinació del Projecte: Alfred Mauri i Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz

Annex 5:

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ
DE CONSOLIDACIÓ



PRESSUPOST PELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ DE
SANABRA – SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

A l’atenció de la Sr. Pablo del Fresno
Sistemes de Gestió de Patrimoni, SCP
C. Tarongers, 20
08790 – Gelida
Tel: 937 792 434

ÀBAC. CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ, S.L.
Poeta Cabanyes 81, bxos.
08004 Barcelona
Tel. 610 720 936 / 663 074 765
mail: abac@abac-sl.cat
www.abac-sl.cat

ESTUDI I L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE SANT DE SANT LLORENÇ DE LA SANABRA

ESTUDI I L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE SANT DE SANT LLORENÇ DE LA SANABRA

(SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS)

(SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS)

El present estudi i pressupost es centra en la intervenció de conservació i restauració que es

Pèrdua del morter de junt

té previst dur a terme en les restes de l’antiga església de Sant Llorenç de la Sanabra i les
edificacions annexes. Aquestes, actualment es troben en un estat de conservació força
dolent a causa de l’exposició als agents climàtics, l’acció de la biocolonització i de l’accés
incontrolat al lloc.
En un primer moment presentem de manera gràfica l’estat de conservació actual, més
endavant la proposta de treball que cal fer per tal de garantir la salvaguarda de les restes de
l’església, i finalment el pressupost de la proposta.
ESTAT DE CONSERVACIÓ
En els diversos paraments conservats s’observen pèrdues

L’estudi de l’estat de conservació del conjunt de Sant Llorenç es basa en una observació

dels morters de junt, fet que debilita estructuralment el

macroscòpica realitzada durant el mes de novembre de 2011. Aquest estudi preliminar ha

conjunt.

estat la base dels processos de conservació i restauració que més endavant es detallen i
que hauran de garantir la salvaguarda del conjunt, ja que es prioritzarà la solució de les

Fissures i esquerdes

alteracions que tot seguit es descriuran. Per tal de fer més fàcil la descripció, hem elaborat
una classificació de les alteracions en funció del suport o de la superfície.
1. Alteracions de les estructures i suports
Pèrdua d’elements petris

De manera puntual en les restes conservades es
documenta la presència de fissures i esquerdes,
aquestes en cap cas esdevenen fractures que debilitin
estructuralment les restes.

Colonització biològica: plantes superiors

El creixement de plantes superiors esdevé una de les problemàtiques més greus que afecten les restes de
Detalls de diversos punts de l’església on la pèrdua d’elements petris resulta evident. Les pèrdues es poden centrar

l’església, ja que generen un debilitament estructural.

en la manca de carreus o en llacunes molt més grans com panys de paraments sensers.

ÀBAC. CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ, S.L.

2

ÀBAC. CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ, S.L.

3

ESTUDI I L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE SANT DE SANT LLORENÇ DE LA SANABRA

ESTUDI I L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE SANT DE SANT LLORENÇ DE LA SANABRA

(SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS)

(SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS)

Erosió / Desagregació
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
1. Descripció general del projecte executiu i establiment dels criteris d’actuació
Davant la diversitat de patologies documentades en la totalitat d’estructures conservades,
en el conjunt monumental de Sant Llorenç de la Sanabra, pensem que és imprescindible una
actuació de conservació, que integri tots els elements que es troben deteriorats i aquells
que són susceptibles de ser malmesos en un termini més o menys curt.
En la redacció de les actuacions que es proposen, s’han valorat els aspectes històricoarqueològics i també els estètico-formals per tal d’actuar amb el màxim respecte sobre el

De manera puntual algun dels carreus conservats presenten problemes d’erosió i desagregació.

conjunt. Caldrà fer intervencions que siguin recognoscibles i que no falsegin la història,
que s’integrin en una intervenció global dins del tractament del conjunt, i que respectin per

2. Alteracions de la superfície

sobre de tot les parts originals conservades.
Colonització biològica: líquens,
líquens, algues i fongs

La intervenció es centrarà en l’execució de treballs conservatius en els elements conservats
de l’església, mes o menys la meitat d’aquesta, perquè l’altre meitat encara s’ha d’excavar;
els dos murs de fora que fan angle; un tros de mur isolat força ample; i una intervenció
d’urgència a un forn adossat a l’exterior de l’absis i a un pou isolat. Aquests treballs seran
el punt de partida d’una actuació que cal prolongar al llarg del temps fins que s’hagi
excavat tot el conjunt i que ha de garantir la salvaguarda de la totalitat d’estructures
conservades fins a dia d’avui. Per tant, en un futur també caldrà que es valorin treballs de
postrestauració per tal de mantenir les condicions estructurals i estètiques aconseguides
amb la present proposta. Serà l’única manera d’optimitzar els recursos invertits en els
La presència de biocolonització és molt evident en la

processos que més endavant es descriuen. Aquests treballs caldrà que es centrin en

totalitat d’estructures conservades. Aquesta alteració

actuacions periòdiques de neteja i desbrossament, aplicació de biocides i herbicides,

provoca problemes estructurals en els carreus i elements

reposició de morters en noves fissures, i vigilància de les humitats i de les eflorescències de

de pedra.

sals (en cas de que n’hi hagi).
Una vegada estudiats els factors de deteriorament i les alteracions generals, cal que

Revestiments despresos i amb presència de llacunes

establim els criteris d’actuació de manera interdisciplinària, justificant teòricament la
intervenció, que relacioni els valors particulars del jaciment, els criteris de restauració i les
característiques del lloc. El grau i les formes d’intervenció caldrà marcar-les des del
començament per tal de portar a terme una actuació lògica i homogènia.
Les intervencions que es proposen segueixen el codi deontològic marcat per diversos
Part

dels

revestiments

conservats en un pou annex a

organismes internacionals i per les diverses cartes de restauració1 i, que a grans trets s’han
definit com:

l’església presenta problemes



Mínima intervenció

de



Màxima reversibilitat

conservació

revestiments.

Es

en

els

localitzen

despreniments i pèrdues molt
generalitzats.

1

A tall d’exemple podem recordar: Carta de Venècia (1964), Carta de Cracòvia: Principis per a la conservació i

restauració del patrimoni construït (2000), Carta Icomos de Ename (2005).
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Màxim respecte a les propietats històriques, físiques, estètiques i científiques

Caldrà elaborar també la documentació fotogràfica detallada, on es contemplin aspectes

originals

com l’estat de conservació inicial de cada estructura o les alteracions.

Màxima compatibilitat de materials. Els materials emprats no es poden convertir



Durant els treballs de conservació i restauració caldrà també elaborar mapes de treball,

a curt, mig o llarg termini en un elements més de degradació degut a la formació

on quedaran reflectits tots els processos duts a terme, els materials reubicats i les

de noves tensions, diferències en el comportament mecànic i químic a les

reintegracions fetes.

aportacions de sals, etcètera.

També caldrà fer la descripció per escrit de tots els processos duts a terme, que poden

Manteniment continuat i sistemàtic, una vegada finalitzada els treballs.

desenvolupar-se també amb fitxes individualitzades per estructures. Caldrà adjuntar les
fitxes descriptives dels materials de restauració emprats.

Aquests criteris s’aplicaran de manera rigorosa en totes les accions que es plantegen a

Durant les diverses fases del procés caldrà elaborar la documentació fotogràfica de tots

continuació, i caldrà que la direcció facultativa en faci un control periòdic. Alhora caldrà que

els estadis - inicial, de procés i final -.

tots els treballs siguin dirigits per un tècnic restaurador, que marqui les diverses accions a
fer, coordini els diversos membres de l’equip, i

controli el seguiment dels criteris i la



Tota aquesta informació generada, abans i durant el procés de conservació i restauració,
caldrà que es reculli en una memòria d’intervenció.

qualitat del treball.
2. Pla d’actuació de conservacióconservació- restauració

2.2. Processos conservatius

Per tal d’establir les accions a dur a terme, descriure la metodologia a seguir, i definir els

Els processos conservatius són accions directes sobre el patrimoni i tenen l’objectiu de

criteris generals i les recomanacions en cadascun dels treballs; ens hem basat en diverses

retardar o frenar el seu deteriorament.

publicacions

especialitzades2

en conservació i restauració de patrimoni monumental, que

Els processos conservatius que tot seguit es descriuen, afectaran a la totalitat d’estructures

han estat de gran ajut en la redacció del present capítol.

conservades en el conjunt monumental de Sant Llorenç de Sanabra.

Tot seguit plantegem les diverses accions a dur a terme i, que resulten imprescindibles per

2.2.1. Treballs de neteja

la conservació futura del conjunt monumental.
El principal objectiu de la neteja ha de ser la conservació i preservació del conjunt
monumental. En aquest sentit la neteja ha d’anar encaminada a l’eliminació de la brutícia,

2.1. Documentació i estudis previs

es a dir, de tots aquells productes aliens al suport que són capaços de generar un dany o
Totes les fases de la intervenció hauran d’anar acompanyades d’una documentació

impedir que es reconeguin les diverses estructures o parts d’aquestes.

exhaustiva per tal de recollir l’estat de conservació de les restes i les accions portades a
terme. La recollida d’aquesta informació garantirà el coneixement futur de l’evolució de les

La neteja s’ha de basar en el coneixement del suport, en la naturalesa dels productes a

restes, l’eficàcia dels processos portats a terme, i la identificació de patologies no existents

eliminar, en la seva interacció, en les causes que han originat el deteriorament i en

en el moment dels treballs conservatius.

l’ambient en que es troba ubicat el monument. Tota operació de neteja ha de comptar amb
un estudi estratigràfic previ del parament a netejar.

Es proposa dur a terme la recollida de documentació de la següent manera:


En un primer moment, s’hauran d’estudiar en profunditat els factors d’alteració de la

Hem de valorar els següents aspectes alhora de plantejar i executar els processos de neteja:

totalitat d’estructures arqueològiques conservades i, les problemàtiques que se’n
desprenen. En aquesta fase d’estudi preliminar caldrà elaborar mapes d’alteració de la



totalitat d’estructures existents. Aquests mapes primer s’elaboraran in situ i després

de consolidació.


s’informatitzaran.
De manera paral·lela s’elaboraran les descripcions de l’estat de conservació part per

Mai ha d’alterar els materials que composen l’obra, ni la seva estructura, ni el seu
aspecte, ni el seu cromatisme.



part, que s’inclouran en fitxes individualitzades.

Ha de facilitar la preparació del suport per als tractaments posteriors, com ara els

Hem de tenir en compte que la neteja és un procés irreversible, que ha de realitzarse amb caràcter excepcional i amb totes les garanties de cara a la preservació del bé
cultural, i que s’haurà d’aturar quan amb ella pugin produir-se danys.

2

Bienes culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español Número 2, 2003, Madrid, Instituto del

Patrimonio Histórico Español.



Alhora, ha de ser respectuosa amb els morters originals que presentin un estat de
conservació bo, que han de tractar-se com a un element significatiu en la

Cuadernos Técnicos. Metodología de diagnóstico y evaluación de tratamientos para la conservación de los edificios
històricos 2003, Granada, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucia,
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configuració del valor cultural de la fàbrica, i es conservaran sempre que segueixin
acomplint les seves funcions.


Queda totalment prohibit l’ús de raspalls metàl·lics, projecció amb sorres i neteges molt
abrasives, com ara raspats amb paper de vidre, que malmetin la superfície de la pedra.

És molt important que sigui homogènia i no reinterpretar les estructures. Els
sistemes hauran de ser tan precisos com sigui necessari de manera que el tècnic
restaurador pugui controlar la neteja en tot moment.




Es prescindirà d’aquells sistemes que siguin perjudicials per les persones i per



Neteja química

l’ambient.

Caldrà eliminar altres dipòsits superficials, com ara les alteracions cromàtiques

Es deixarà un testimoni de l’estat inicial de les superfícies, en un lloc discret de

provocades per les restes de biodeteriorament, amb l’aplicació de biocides i herbicides.

l’obra, fins el final de la intervenció amb l’objectiu que serveixi de referència

En aquest cas l’aplicació caldrà fer-la, sobretot, en les meitats superiors dels murs.

temporal.

Resulten sistemes de neteja perillosos per la dificultat de controlar en molts casos els
seus efectes, ja que poden generar-se productes de neoformació nocius per a la pedra i

En el cas de Sant Llorenç de Sanabra, la neteja ha d’implicar l’eliminació d’elements

provocar a curt o llarg termini canvis de color o opacitat de la superfície. Per garantir la

diversos, cadascun dels quals exigirà un tipus de mitjans i tècniques diferents. Per aquesta

qualitat dels materials emprats cal utilitzar productes amb etiqueta de composició i

raó hem dividit aquestes accions en diverses fases de neteja, que tot seguit descrivim:

seguir en tot moment les indicacions dels fabricants i les directrius marcades pel tècnic
restaurador director.



Neteja mecànica I
Es tracta de la neteja més suau i feta en sec. Caldrà evitar accions massa agressives que

Les plantes superiors identificades en la totalitat d’estructures conservades, localitzades

puguin esdevenir perjudicials. Per tant es començarà amb els tractaments més suaus;

bàsicament en coronaments i llacunes del mur i del morter de junt, caldrà extreure-les

com ara raspallats curosos per tal de desempolsar les superfícies a treballar. Si aquests

amb molta cura per no danyar l’obra original. Primer es procedirà a l’aplicació de

resulten insuficients, per a extreure els dipòsits i brutícia més adherits als elements

l’herbicida3, mitjançant injeccions, i passades 48 hores com a mínim, procedir a la seva

lítics, caldrà ajudar-nos amb eines específiques del camp de la restauració com ara

eliminació de manera mecànica.

bisturís o espàtules, escarpes i martells petits ...
També s’eliminaran els morters disgregats que no sigui possible recuperar.

Pel que fa al tractament per eliminar algues i molses caldrà aplicar biocida 4 en la
totalitat d’estructures que es trobin afectades.



Neteja mecànica
mecànica II
Aquesta inclourà l’ús de maquinària i eines específiques, d’una banda estem parlant de

El biocida cal que s’apliqui en els punts on es documenta l’afectació, es deixa actuar

la projecció amb abrasius, i d’una altra el possible ús d’eines pneumàtiques -

durant 48 hores; i tot seguit es procedeix a la seva eliminació mecànica. No es descarta

microescarpes i vibroincissors-. Per tant s’emprarà l’energia mecànica per a eliminar

que de manera puntual calgui l’ajut d’eines específiques de restauració, com ara bisturís

dipòsits superficials més adherits –biodeteriorament-. En aquests tipus de neteja cal

o ganivets.

controlar de manera molt rigorosa les següents variables:
A tall de resum, recordar que les neteges químiques caldrà que es facin de manera molt
1.

Que l’ energia aplicada s’adigui al dipòsit a eliminar.

rigorosa, coneixent els productes que s’apliquin i els danys que poden generar sobre

2.

Que l’instrumental no constitueixi una amenaça per la integritat dels

les restes conservades, alhora que controlar els següents paràmetres:

3.

materials originals.

• Mètode d’aplicació.

Que la naturalesa, forma i mida de l’abrasiu emprat en la projecció sigui

• Temps de contacte.

eficaç per eliminar la brutícia sense danyar els materials originals. Caldrà

• PH de la solució.

fer cales amb anterioritat sobre cada dipòsit a eliminar per a triar l’abrasiu
adequat en cada cas, ja que en el mercat existeix una gran diversitat de
materials: microesferes de vidre, silicat d’alumini, pedra tosca, granalla
vegetal, etcètera.
4.

També caldrà controlar de manera molt precisa la pressió de sortida de la
pistola de projecció, el diàmetre d’aquesta, la distancia d’aplicació i el

3

En aquest cas seguim recomanant l’herbicida líquid RISOLUTIV, a base de glifosat actiu pur, el principi actiu del

qual que combina l’eficàcia de l’herbicida i la seguretat ecològica, ja que en un temps de setmanes es degrada pels
microorganismes del terreny.

temps de projecció sobre la superfície. Si totes aquestes variables no es

4

valoren els danys sobre les pedres i revestiments originals poden ser

dissolució en la preservació i la preparació d’atacs microbiològics en superfícies de materials petris, morters,
revestiments, frescos, maons, etcètera. S’empra en solucions en aigua en concentració que pot variar entre l’1% i el

irreversibles.
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Recordem que per la seva importància dins del processos conservatius, la neteja haurà

característiques estètiques-cromàtiques de l’obra -aspecte, brillantor i color-, ni les

d’encomanar-se a restauradors especialitzats amb aquest tipus d’obra, i que l’equip cal que

propietats físico-químiques del material petri. Alhora no hauran de deixar residus que

treballi sota el control d’un tècnic restaurador que actuarà com a director dels treballs.

puguin danyar el suport i, a més hauran de tenir un coeficient de dilatació tèrmica
similar al del material original.

2.2.2. TREBALLS DE CON
CONSOLIDACIÓ
SOLIDACIÓ
Es desaconsella l’ús de productes amb propietat mixtes (consolidants-biocides), sinó
Part de les estructures estudiades presenten problemes físics derivats dels agents

s’especifica en l’etiqueta la composició exacte.

degradadors, descrits en la primera part del projecte. Per aquest motiu caldrà dur a terme
un seguit d’accions de consolidació que garantiran l’estabilitat estructural dels diversos

Pel control de qualitat dels materials, s’han d’emprar productes amb etiqueta de

elements afectats.

composició,

recomanant-se,

l’ús

de

productes

originals

—no

modificats

per

intermediaris—, alhora que cal seguir rigorosament las instruccions d’ús del propi
Aquests treballs es centraran en un seguit d’accions:

fabricant.



Fixacions dels revestiments conservats

El consolidat haurà d’aplicar-se valorant que les condicions de temperatura i humitat,

En el pou els revestiments que es presentin separats del suport original caldrà que es

tant ambientals com del suport, siguin les adequades per garantir una correcta aplicació

fixin. Aquestes accions es centraran en un seguit d’injeccions amb morter de calç

del producte; segons recomanacions del fabricant.

hidràulica natural –NLH 3,5- i inerts seleccionats de granulometria molt fina i de poc
pes, com poden ser pedra tosca o putzolanes. La calç hidràulica ens garantirà un bon

Com resulta evident pel dit fins ara, abans de procedir als treballs d’aplicació del

adormiment del morter, inclòs amb humitats altes, unes qualitats mecàniques i físiques

producte consolidant, caldrà haver finalitzat els processos de neteja.

adients, i alhora no aportarà sals.
La superfície del material petri no és una superfície de sacrifici. Tot tractament de
El morter es prepararà abans de la seva utilització, i la densitat del mateix dependrà de

consolidació superficial altera la natura d’aquesta superfície, amb freqüència de manera

l’espai que es vol recol·locar.

irreversible. L’aplicació del producte consolidant no pot ser considerada una operació
rutinària sinó excepcional, i s’ha de tenir en compte que actua amb caràcter irreversible

Primer es netejarà la part a tractar, amb un bon desempolsat. Tot seguit s’injectarà una

sobre el sistema porós de la roca, modificant la seva capacitat de transferència

dissolució d’aigua i alcohol -1:1-, i després es procedirà a la injecció amb el morter

d’humitat, existint un alt risc de formació de pel·lícules o crostes superficials.

natural.
2.3.


PROCESSOS DE RESTAURACIÓ

Consolidació d’elements petris
S’estudiarà la consolidació dels elements petris que presentin factors d’alteració actius

Els processos de restauració són, de la mateixa manera que els conservatius, accions

com ara, desagregacions o erosions. Aquests tractaments perseguiran la restitució –en

directes sobre el patrimoni deteriorat, sent la salvaguarda d’aquests, també, la prioritat

la mesura que sigui possible- de la cohesió mecànica superficial perduda; buscant la

principal. Però, la restauració a més contempla una millora de la percepció i apreciació del

màxima penetració del producte, l’adhesió entre la zona alterada i la sana de la pedra, i

conjunt.

evitant la formació de pel·lícules superficials.

Les accions que descriurem tot seguit esdevenen les últimes fases de la intervenció, una
vegada els processos conservatius es donin per finalitzats. Aquestes, s’han valorat

mai es farà de forma indiscriminada; s’haurà

conjuntament amb la totalitat de l’equip que participa en el projecte; per tal d’establir uns

d’ajustar al principi de mínima intervenció, reduint-se a aquells elements o zones que,

criteris consensuats, ja que el conjunt monumental després d’aquestes accions, canviarà

pel seu estat d’alteració ho requereixin, i sempre que no suposi un risc per a la

d’aspecte.

L’aplicació del producte

consolidant5

conservació dels materials. Els productes emprats no han d’alterar en cap cas les
Les actuacions de restauració que es plantegen són les següents:
5

Al tractar-se d’un gres, el producte que es recomana és el SILICAT D’ETIL, amb prioritat els fabricats pels



l’església, sempre per motius estructurals.

productes WACKER OH, o TEGOVAKON V100. El suport d’aplicació ha d’estar sec i a una temperatura entre +5º i
+30ºC. Cal aplicar el producte de manera homogènia mitjançant vaporitzadors o a pinzells. En el cas que es
necessitin diverses capes –carreus molt degradats-, haurà de fer-se fresc sobre fresc, es a dir amb un interval

Accions destinades al recreix puntual d’alguna part perduda del mur de



Reposició de carreus dels paraments de l’església, que han estat o bé sostrets o
han desaparegut pel seu estat de conservació.

màxim, de 4 hores entre capes.
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Reintegració puntual de pèrdues en els carreus que no cal substituir, casos molt

una composició d’1 part de calç hidràulica – NHL 3,5- i tres parts de sorra de riu rentada.

puntuals.

Caldrà buscar la sorra que doni la granulometria i tonalitat desitjades. Aquests morters



Reposició del morter de junt perdut o en mal estat de conservació.

també s’acabaran amb la tècnica de l’esponjat, per a ressaltar la textura de la sorra i



I finalment, la creació de bisells del revestiment del pou.

eliminar l’excés de calç en superfície.

Per tant, en aquest cas les accions de restauració tindran la funció de permetran recuperar
l’estabilitat estructural de les restes arqueològiques.
Pel que fa als morters que s’empraran, es decidirà la seva composició exacta, després de

Queda prohibit l’ús de ciments hidràulics, tipus pòrtland, inclòs en baixes proporcions, per la seva
tenacitat, alta resistència, baixa porositat i aport de sals al suport lític. Tampoc s’accepten els morters
bastards, ni preparacions comercials de composició desconeguda.

procedir a estudiar la composició, dosificació, granulometria i textura dels originals; ja que


representen un document i, com a tal, aporten informació sobre la història de l’edifici.

Reubicació d’elements despresos i desplaçats

Tot i això, caldrà emprar com a base morters naturals de calç hidràulica o excepcionalment
aèria, i diversos inerts seleccionats. Aquests agregats de la calç bàsicament seran sorres de

Algunes pedres dels coronaments i de les parets, es presenten despreses i/o desplaçades

riu rentades, tot i que també s’assajarà amb granulats de pedra calcària de diferents

de la seva ubicació original, restant aquestes zones estructuralment molt debilitades.

granulometries i tonalitats; fins a trobar la composició més adient amb l’original de cada

Caldrà recol·locar-les amb morters de calç hidràulica natural –NHL 3,5- i sorra, seguint el

zona a tractar i aconseguir uns resultats discrets i neutres.

mètode constructiu original. Després, a aquestes pedres, se’ls hi aplicarà el morter de junt

Es desestima emprar cap tipus de ciment o morters sintètics preparats.

seguint la metodologia anteriorment descrita.

A continuació es descriuen de manera individualitzada i més detallada les accions a dur a
terme.





En primer lloc hem d’assenyalar que seran innecessàries les reintegracions quan les faltes

Bisells i reintegració llacunes dels revestiments

Reintegració
Reintegració volumètrica de zones perdudes i substitució d’elements lítics danyats

Els revestiments descrits, localitzats al pou, una vegada fixats i adherits de nou al suport

o pèrdues de matèria, una vegada realitzat el procés de neteja, quedin integrades en

original, serà moment de procedir al bisellat de la totalitat dels contorns malmesos.

l’efecte cromàtic i estètic del conjunt, i no afectin a la conservació ni al reconeixement de

D’aquesta manera es garantirà l’estabilitat perduda.

l’objecte o element.

S’empraran morters que continguin 1 part de calç hidràulica –NHL 3,5- i 3 parts d’inerts.

Pel contrari es recorrerà a la reintegració quan aquesta intervenció sigui necessària tant per

Aquests darrers estaran formats bàsicament per sorres de riu, però també si podran afegir

la correcta conservació, com pel coneixement formal de l’obra o, per garantir-ne

altres àrids, com pedra calcaria de granulometria fina, per tal d’aconseguir la tonalitat i

l’estabilitat.

textura desitjades.

En qualsevol cas es tendirà a respectar les característiques estructurals i formals de les

Als morters reintegrats se’ls hi donarà un acabat final amb la tècnica de l’esponjat,

estructures conservades en el conjunt monumental, amb les naturals addicions del temps.

aconseguint d’aquesta manera una vibració que permetrà una bona integració amb els

Sempre que sigui possible, es recorrerà a qualsevol document gràfic o escrit, que aporti

revestiments originals.

dades fidedignes de l’aspecte originari de l’obra. S’evitaran les reintegracions formals
ideals.



Les reintegracions han de ser sempre discernibles però integrades, per tant, que no

Rejuntat

La major part de morters de junt perduts o malmesos de les estructures conservades, caldrà

destaquin sobre les parts originals conservades. Alhora s’empraran materials i tècniques

que es reintegrin. Estem parlant dels espais on el material de lligat original s’ha perdut o ha

tradicionals, i sempre que sigui possible es realitzaran amb materials de naturalesa similar i

perdut la seva funció original, i per tant es documenten llacunes o buits on s’acumula la

característiques compatibles amb els originals.

brutícia i prolifera el biodeteriorament.

Després de la neteja i consolidacions caldrà estudiar l’acabat final que se’ls hi donarà als

Els morters de junt no han de superposar-se als materials originals i, hauran de ser

coronaments i cantonades dels murs conservats i, que actualment presenten un estat de

compatibles amb els morter originals -naturalesa de l’aglomerant, dosificació i tipus d’àrid-

conservació força dolent. Podria plantejar-se la reintegració d’elements perduts per tal de

. Alhora es recomanen morters de restauració amb similar o superior volum porós (tipus

consolidar estructuralment les zones citades i millorar-ne la lectura.

macroporositat), així com de comportament mecànic compatible amb el del material lític.

Caldrà documentar tots els material nous reintegrats en les parts recrescudes. Es marcaran i

L’aplicació dels morters de junt estarà sempre justificada per raons de protecció i

dataran en la totalitat de zones tractades, deixant la petjada dels nostres dies. Entre els

conservació. Amb caràcter previ a la intervenció es caracteritzaran els morters originals i de

límits de la zona reintegrada i de l’original proposem la intrusió de pastilles ceràmiques,

reposició de l’obra, conservant el material original que es trobi en bon estat de conservació

elaborades amb la mateixa tonalitat que el morter de reintegració. Per tant primer caldrà

i que no sigui perjudicial pel suport. Per tant, alhora de triar el morter adequat en cada

haver assajat amb el morter de rejunt fins a trobar el color més adient, i després encarregar

estructura, es prendran de model els originals conservats. Tot i així, el morter ha de tenir

les peces ceràmiques, que inclús poden tenir diverses tonalitats depenent de la zona.
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Aquestes peces ceràmiques poden tenir forma rectangular o quadrada, i en el seu interior

3. CONSIDERACIONS FINALS

han de portar inscrites la data d’execució. Si són formes triangulars ja poden marcar la
direccionalitat del remunt, si són quadrades o rectangulars tindran que incloure unes

La conservació d’un bé cultural no acaba amb la intervenció. Es fonamental establir unes

fletxes que marquin els límits de la reintegració.

rutines de control i seguiment sobre els monuments restaurats, així com programes de

Totes les peces reintegrades es col·locaran de la mateixa manera que s’ha descrit en els

manteniment que assegurin la seva perfecta conservació.

elements despresos i desplaçats.

Les rutines de manteniment caldrà que es valorin de manera anual, i es prolongaran tant

Quan ens trobem davant de carreus sans, però que han perdut algun fragment o tenen els

temps com s’estimi oportú en funció del ritme de deteriorament del conjunt monumental.

contorns malmesos, proposem no substituir-los i, només en algun cas molt puntual,

Aquestes rutines generaran actuacions de conservació preventiva, i/o conservació

reintegrar amb un morter entonat les parts faltants. Per tant, les reintegracions a base de

correctiva, i/o restauració (no incloses en aquest projecte – pressupost).

morter es realitzaran quant l’àrea o volum a reposar sigui de petita extensió en relació a la

La Carta de 1987 defineix Manteniment com «el conjunt d’actuacions programàticament

grandària del carreu sobre el que s’intervé, i l’ús del morter no suposi una pèrdua en la

recurrents, encaminades a mantenir els monuments d’interès cultural en condicions

resistència mecànica de l’element. Quant es tracti de restituir funcions estructurals a

òptimes d’integritat i funcionalitat, especialment després d’intervencions excepcionals de

l’element, caldrà realitzar la reintegració amb pedra.

conservació o restauració ... La programació i execució de cicles regulars de manteniment i

Pel que fa a les substitucions de carreus només serà justificable la substitució d’aquells

de control de l’estat de conservació d’un monument arquitectònic, és l’única garantia de

elements que pel seu avançat estat de deteriorament hagin deixat d’acomplir la seva funció

que la prevenció sigui oportuna i apropiada a la obra, pel que fa al caràcter de les

estructural o de protecció, o en casos excepcionals, d’aquells que la seva conservació in

intervencions i a la seva freqüència».

situ resulti provadament impossible.
En qualsevol cas, es considera la substitució d’elements únicament quan els tractaments de
conservació del material lític no resultin efectius i sempre es valoraran els possibles danys
mecànics que es puguin generar durant el procés. Quan es tracti de restituir funcions
estructurals a l’element, es deurà de realitzar la reintegració amb pedra. No existint raons
que justifiquin l’ús exclusiu de material de pedrera original per aquest tipus d’operació els
criteris a seguir seran els de discernibilitat, idoneïtat i compatibilitat de materials.
Com apunt final, volem recordar que la restitució d’elements perduts, ja sigui els
tractaments proposats pels coronaments o pels elements inexistents i malmesos, ha de
seguir uns principis bàsics.


En primer lloc es determinarà el criteri a seguir en —que s’ajustarà en tot moment
als termes marcats per la legislació (Llei del patrimoni català), així com les
recomanacions de les Cartes Internacionals - i la metodologia de treball, sent
prioritari el màxim respecte a l’original.



Les reintegracions s’han de dur a terme després d’estudiar el cas en concret de
manera interdisciplinària.



No es recreixerà seguint hipòtesis infundades, sinó que es recreixeran les parts que
se’n conegui exactament la traça.



Es seguiran les mateixes tècniques constructives originals, respectant al màxim
l’obra.



Els materials emprats seran totalment compatibles amb els originals. Gran part de la
pedra que s’emprarà serà la conservada en el jaciment, i el morter de calç i sorra
presenta compatibilitat total amb els materials originals conservats.



Els materials emprats acompliran el criteri bàsic de restauració de màxima
reversibilitat.



Les parts recrescudes es marcaran i dataran en la totalitat de zones tractades,
deixant la petjada dels nostres dies.
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Barcelona, 22 de desembre de 2011

Pressupost Nº: 61/10
ELEMENT A TRACTAR
MURS

ELEMENT A TRACTAR

ACCIÓ

ESGLÉSIA

Neteja mecànica i química (aplicació herbicides i

MURS

1.760,00 €

ESGLÉSIA

Rejuntat

i

consolidació

MURS

3.982,00 €
carreus,

acabat

Reintegració volumètrica de les pèrdues

FORN*

Consolidació

5.874,00 €
2.640,00 €
2.950,00 €

Lloguer maquinària específica: generador elèctric, refrigerador compressor,

2.170,00 €

ANEXES

A

Neteja amb projecció

ANEXES

A

Rejuntat

1.500,00 €
3.520,00 €

Base Imposable

25.
25.276,00
276,00 €

i

consolidació

carreus,

acabat

1.760,00 €

coronaments
Material fungible

980,00 €
720,00 €

material
Transport pel trasllat de material fins el lloc (inici, meitat i final d’obra)

500,00 €

Redacció memòria de restauració i elaboració de la planimetria

880,00 €

Base Imposable

6.776,00
6.776,00 €

material
Redacció memòria de restauració i elaboració de la planimetria

1.056,00 €

Lloguer maquinària específica: generador elèctric, refrigerador compressor,

desgast compressors i pistoles de projecció, arcons per emmagatzemar
Transport pel trasllat de material fins el lloc (inici, meitat i final d’obra)

880,00 €

desgast compressors i pistoles de projecció, arcons per emmagatzemar

880,00 €
Material fungible

Neteja mecànica i química (aplicació herbicides i
biocides)

L’ESGLÉSIA

coronaments
ESGLÉSIA

TOTAL

L’ESGLÉSIA

biocides)
Neteja amb projecció

A

L’ESGLÉSIA

TOTAL

ESGLÉSIA

ANEXES

ACCIÓ

*S’ha plantejat una intervenció d’urgència de consolidació, amb l’objectiu que l’estructura pugui ser excavada per
l’equip d’arqueologia. Alhora es contempla un seguiment durant l’excavació i, si s’escau, la realització de
tractaments puntuals.

Sílvia Llobet i Font
ÀBAC. CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ, S.L.

ELEMENT A TRACTAR

ACCIÓ

POU*

Consolidació

TOTAL

Observacions:

1.760,00 €
Material fungible

230,00 €

Base Imposable

1.990,00
1.990,00 €

1.

Aquest pressupost és sense I.V.A.

2.

El pressupost inclou tant el material com la ma d’obra necessaris per a dur a terme les tasques de conservació.

3.

Al finalitzar l’obra es presentarà documentació fotogràfica i fitxes de les tasques realitzades.

4.

Aquest pressupost té vigència de sis mesos, passat aquest temps els preus podran ésser revisats.

*S’ha plantejat una intervenció d’urgència de consolidació, amb l’objectiu que l’estructura pugui ser excavada per
l’equip d’arqueologia. Alhora es contempla un seguiment durant l’excavació i, si s’escau, la realització de
tractaments puntuals.
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Memòria de la prospecció arqueològica a l’ermita de Sant Llorenç de la Senabre (2011)
Coordinació del Projecte: Alfred Mauri i Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz

Annex 6:

SENYALITZACIÓ FIXA

40 cm

100 cm

Làmina 015
Proposta de senyalització fixa: Plafó informatiu
(Text i disseny: A. Mauri)

Sant Llorenç de la Senabre
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Alt Penedès)
Coordinació del projecte:
Alfred Mauri / Pablo del Fresno
Direcció arqueològica: Esther Travé Allepuz
Memòria de la prospecció arqueològica
(Novembre 2011)

