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OlèrdolaJaciment 1peça 1NúmLaiInd xCes Ile

8093UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. xVII VI V IV III II I

VIIData 152ll
124a
56g

d

r

in

188sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN'2000- negatiuAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

formava part del mur perimetral del forn (e. ferro).Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 2peça 2NúmLaiInd xCes Ile

11059UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 31núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
74g

d
100r
12.5in

314sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 24prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

JUAN'2000- negatiuAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-ATipologia

UE data moderna (en una rasa d'excavacions antigues).Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 3peça 3NúmLaiInd xCes Ile

10047UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 11núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

med, s, XData 223ll
174a
55g

d

r

in

388sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN'2000- hordeum sp.Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Testimoni 10; sense interpretació.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 4peça 4NúmLaiInd xCes Ile

8100UE zona 01sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 394núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

med,s,XData ll

a
55g

407d

r
6in

1300sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 70d. 39prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN'2000- hordeum sp.Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-51bTipologia

fons d'una sitja alt-medieval.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 5peça 5NúmLaiInd xCes Ile

8124UE zona sect. rec. qu01/6Hab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 395núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II/ i, I aCData ll

a
41g

d
206r
5in

1332sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

JUAN'2000- negatiuAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-ATipologia

Molt desfet, es conserva envenat i amb paraloid.Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 6peça 6NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 63núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 214ll
148a
105g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

sense context (data ingrès museu 1971).Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 7peça 7NúmLaiInd xCes Ile

7005UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

med,Data 97ll
74a
27g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Torre de la muralla; rebliment medieval.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 8peça 8NúmLaiInd xCes Ile

5002UE zona sect. rec. 5quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 92ll
88a
27g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 9peça 9NúmLaiInd xCes Ile

8008UE zona sect. rec. qu01/10Hab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 129núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

med, s, XIIData 103ll
95a
60g

d

r

in

98sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



OlèrdolaJaciment 10peça 10NúmLaiInd xCes Ile

8009UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 189núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

med, s,XIIData 135ll
86a
55g

d

r

in

116sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



OlèrdolaJaciment 11peça 11NúmLaiInd xCes Ile

13001UE zona 01sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 197núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 72ll
53a
27g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 12peça 12NúmLaiInd xCes Ile

7001UE zona sect. rec. 7quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 92ll
82a
70g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Possible nansa de planta rectangular.Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 13peça 13NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 369núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
65g

455d

r
1in

1625sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 62d. 53prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-10Tipologia

descontext., amb restes de ciment. Possiblement trobada amb el derrumbament de
l'antic mas (1971) (N .Molist, com. pers.)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 14peça 14NúmLaiInd xCes Ile

8097UE zona 01sect. rec. 8qu01/6Hab. carrer

Museu d'Arqueologia BCNLloc de conservació 422núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

s, IIData 143ll
118a
38g

d

r

in

169sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 15peça 15NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu d'OlèrdolaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
245g

448d

r
24in

1576sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 72d. 87prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 16peça 16NúmLaiInd xCes Ile

8223UE zona 01sect. rec. 8qu01/6Hab. carrer

laboratori OlèrdolaLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData 182ll
150a
50g

d

r

in

273sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar (ol-2000)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



OlèrdolaJaciment 17peça 17NúmLaiInd xCes Ile

8239UE zona 01sect. rec. 8quHab. carrer

laboratori OlèrdolaLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

aprox, IIData 146ll
110a
44g

d

r

in

161sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentar (ol'2000).Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Alorda ParkJaciment 1peça 18NúmLaiInd xCes Ile

8484UE zona sect. BOrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi III-i IIData 242ll
235a
135g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- calç i frags. ceràmics trituratsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

sense rentarObservacions

sup xhàb. farcim.

55prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 2peça 19NúmLaiInd xCes Ile

8403-84UE zona sect. AHrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

aprox. 200Data 305ll
273a
117g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- carbonatsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

sense rentar.
Memòria'94, foto 38 i 50

Observacions

sup xhàb. farcim.

81prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 3peça 20NúmLaiInd xCes Ile

8407UE zona sect. BRrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 223ll
143a
103g

d

r

in

319sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 4peça 21NúmLaiInd xCes Ile

8427 ?UE zona sect. AH ?rec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

aprox. 200Data 226ll
200a
60g

d

r

in

452sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- cal i ceràmica trituradaAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense siglarObservacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 5peça 22NúmLaiInd xCes Ile

9003 ?UE zona sect. ext.murrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-20núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

450Data ll

a
124g

448d

r
8in

1576sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 63d. 104prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto M-20,fig.6dibuix

R1-A3-12eTipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 6peça 23NúmLaiInd xCes Ile

8608UE zona sect. BTrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

fi IVData 205ll
109a
95g

d

r

in

223sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- negatiu. FeO, ocresAnàlisi residus mostra 10Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 7peça 24NúmLaiInd xCes Ile

8608UE zona sect. BTrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

fi IVData 205ll
159a
84g

d

r

in

326sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- negatiu, FeO, ocresAnàlisi residus mostra 11Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 8peça 25NúmLaiInd xCes Ile

8608UE zona sect. BTrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

fi IVData ll

a
160g

d
243r
20in

1854sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 20prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

sense rentar
orientació aproximada

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 9peça 26NúmLaiInd xCes Ile

7090UE zona sect. ARrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 293ll
186a
72g

d

r

in

545sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 10peça 27NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. BOrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200?Data ll

a
96g

d
156r
16in

764sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 30prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto M-19 llapisdibuix

R-ATipologia

es conserven 2 frags. que no enganxenObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 11peça 28NúmLaiInd xCes Ile

8472UE zona sect. AGrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

VData 321ll
221a
69g

d

r

in

709sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 7Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 12peça 29NúmLaiInd xCes Ile

7113UE zona sect. AKrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 243ll
199a
80g

d

r

in

484sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 8Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 13peça 30NúmLaiInd xCes Ile

7113UE zona sect. AKrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 263ll
237a
55g

d

r

in

623sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 4Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 14peça 31NúmLaiInd xCes Ile

8615UE zona sect. rec. quHab. CCcarrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

200?Data ll

a
89g

d
148r
19,5in

688sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 25prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 15peça 32NúmLaiInd xCes Ile

7088UE zona sect. AQrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

200Data 217ll
173a
100g

d

r

in

375sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 9Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

possible nansa talladaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 16peça 33NúmLaiInd xCes Ile

8642UE zona sect. ADrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 179ll
115a
95g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

X1/2

1/4

frag.

JUAN- carbonatsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

XFoto Xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

78prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 17peça 34NúmLaiInd xCes Ile

8608UE zona sect. BTrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IVData 153ll
111a
138g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

109prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 18peça 35NúmLaiInd xCes Ile

1063UE zona sect. Krec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-17núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data ll

a
175g

465d

r
30in

1697sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 123d. 78prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.7, M-17dibuix

R2-A3-12aTipologia

Monografia p. 90, fig. 41 i 127; foto 7, p. 72. Article foto fig. 13Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 19peça 36NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. AIrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
205g

471d

r
20-21in

1741sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 102d. 164prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.7, M-1dibuix

R2-A3-52aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 20peça 37NúmLaiInd xCes Ile

1030UE zona sect. AYrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-16núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data ll

a
160g

393d

r
5in

1212sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 59d. 160prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 5Anàlisi petrològic

xFoto fig.5, M-16dibuix

R1-P3-1Tipologia

Monografia p. 89Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 21peça 38NúmLaiInd xCes Ile

451UE zona sect. Crec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-6núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-300Data ll

a
156g

510d

r
30-37in

2042sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 237d. 27prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.7, M-6dibuix

R2-A3-12aTipologia

Trencament pels encaixos; desconeixem mides.
Monografia, p. 89 i fig. 82, 6 / fig.83, 1 i 2

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 22peça 39NúmLaiInd xCes Ile

7090UE zona sect. ARrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-7núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
185g

477d

r
30-31in

1786sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 140d. 34prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeae i fabaceaeAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.7, M-7dibuix

R2-A3-32aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 23peça 40NúmLaiInd xCes Ile

7088UE zona sect. AQrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-11núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
140g

d
180r
25in

1017sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 63prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 7Anàlisi petrològic

xFoto fig.5, M-11dibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 24peça 41NúmLaiInd xCes Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-8núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
165g

443d

r
30in

1541sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 70prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeae, fabaceaeAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.6, M-8dibuix

R2-A3-12?eTipologia

Monografia p. 90; fig. 66, 11Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 25peça 42NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. AIrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-2núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
165g

421d

r
8in

1391sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 65d. 179prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig. 6, M-2dibuix

R1-A3-12eTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 26peça 43NúmLaiInd xCes Ile

8391UE zona sect. AB-BMrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
228g

412d

r
20in

1332sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 60d. 102prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

 calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig. 5, M-3dibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 27peça 44NúmLaiInd xCes Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-5núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
193g

d
217r
25in

1479sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 38prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-3Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 28peça 45NúmLaiInd xCes Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-9núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
229g

d
209r
30in

1372sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 28prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeae, fabaceaeAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig. 7, M-9dibuix

R2-A3-41aTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 29peça 46NúmLaiInd xCes Ile

210UE zona sect. Frec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-4núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data ll

a
185g

435d

r
20in

1485sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 112d. 100prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig. 6, M-4dibuix

R2-A3-41cTipologia

molt fragmentat.
Monografia p. 90; fig. 102, fig. 105, 7

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 30peça 47NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació 1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va XVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 466ll
320a
181g

d

r

in

1491sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.9, 1dibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 31peça 48NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació 2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 417ll
242a
120g

d

r

in

1009sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.9, 2dibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 32peça 49NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació 3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 496ll
259a
170g

d

r

in

1285sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.9, 3dibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 33peça 50NúmLaiInd xCes Ile

7090UE zona sect. ARrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-10núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 356ll
127a
123g

d

r
15in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

JUAN- triticeae, fabaceaeAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.5, M-10dibuix

R2-P3Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 34peça 51NúmLaiInd xCes Ile

710UE zona sect. Erec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació M-13núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

430-350Data ll

a
95g

d
169r
25in

897sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 11prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto fig.6, M-13dibuix

R2-A1-1Tipologia

Monografia fig.95, 9Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 35peça 52NúmLaiInd xCes Ile

8605UE zona sect. BTrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV?Data 288ll
214a
100g

d

r

in

616sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- negatiuAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P3Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

36prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 36peça 53NúmLaiInd xCes Ile

55UE zona sect. Crec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-300Data ll

a
133g

d
172r
18in

929sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R2-A1-4Tipologia

Foto fig.11 articleObservacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 37peça 54NúmLaiInd xCes Ile

210UE zona sect. Frec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data ll

a
121g

d
138r
15in

598sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 80prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 6Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-31cTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 38peça 55NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 335ll
216a
160g

d

r

in

724sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 39peça 56NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 187ll
140a
100g

d

r

in

262sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 40peça 57NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 222ll
169a
80g

d

r

in

188sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 41peça 58NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 244ll
202a
79g

d

r

in

493sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 42peça 59NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 273ll
267a
105g

d

r

in

729sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 43peça 60NúmLaiInd xCes Ile

8453UE zona sect. AGrec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi IIIData 380ll
307a
126g

d

r

in

1167sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Memòria 94, foto 10Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 44peça 61NúmLaiInd xCes Ile

8021UE zona sect. BOrec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació M-19núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
175g

390d

r
9in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 92d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R1-P3-2Tipologia

Molí del forn.
Memòria 94, foto 22 i 23

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 45peça 62NúmLaiInd xCes Ile

1063?UE zona sect. Krec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació M-22núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

250-200Data ll

a

g

385d

r

in

1164sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 130d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R-ATipologia

Es troba a l'entrada del rec. KObservacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 46peça 63NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. CBcarrer

jacimentLloc de conservació M-23núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data ll

a

g

400d

r

in

1256sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 125d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R-ATipologia

Llindar de porta en la reconstrucció ciutadella.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 47peça 64NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. CEcarrer

jacimentLloc de conservació M-21núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a

g

380d

r

in

1134sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 110d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R-ATipologia

Empedrat del carrer.
Roca molt vacuolar, erosionada.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 48peça 65NúmLaiInd xCes Ile

1026UE zona sect. rec. quHab. CAcarrer

castell de CalafellLloc de conservació M-15núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250Data ll

a
192g

488d

r
20in

1869sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 80d. 152prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto fig.7, M-15dibuix

R2-A3-12aTipologia

per veure al castellObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 49peça 66NúmLaiInd xCes Ile

1026UE zona sect. rec. quHab. CAcarrer

castell de CalafellLloc de conservació M-18núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250Data ll

a
260g

424d

r
5in

1411sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 48d. 112prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto fig.5, M-18dibuix

R1-P3-2Tipologia

per veure al castell.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 50peça 67NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. Arec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 428ll
354a
138g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

dolomiaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

sense núm.
Possiblement pel tractament de pells; superfície picatejada
demanar la UE

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 1peça 68NúmLaiInd xCes Ile

603UE fornzona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

modernData ll

a
135g

d
195r
22in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 90d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-10Tipologia

Sense rentar.
TFC- inventariats 36 frags. lítics (inf. ll 20 cm), de la mateixa sitja 420 (UE 421), i
altres de procedència desc. Hem seleccionat 5 peces.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 2peça 69NúmLaiInd xCes Ile

1003UE SJ-9zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi III - i IIData 79ll
77a
73g

d

r

in

61sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 3peça 70NúmLaiInd xCes Ile

421UE SJ-420zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

2a 1/2 VIData 160ll
124a
79g

d

r

in

198sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Turó Font de la CanyaJaciment 4peça 71NúmLaiInd xCes Ile

421UE SJ-420zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

2a 1/2 VIData 128ll
120a
76g

d

r

in

154sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Turó Font de la CanyaJaciment 5peça 72NúmLaiInd xCes Ile

421UE SJ-420zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

2a 1/2 VIData 207ll
153a
70g

d

r

in

317sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 6peça 73NúmLaiInd xCes Ile

421UE SJ-420zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

2a 1/2 VIData 202ll
157a
94g

d

r

in

317sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 7peça 74NúmLaiInd xCes Ile

421UE SJ-420zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

2a 1/2 VIData 235ll
119a
79g

d

r

in

280sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Barranc de GàfolsJaciment 1peça 75NúmLaiInd Ces xIle

13UE zona Asect. Irec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-13núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 370ll
288a
70g

d

r

in

1006sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- quercusAnàlisi residus mostra 3Anàlisi petrològic

xFoto H 1, M-3; fig. 5, núm. 1dibuix

V-P1Tipologia

Es conserva molt fragmentat.
Monogr. (2000), p. 31; dib. fig. 5.25, 2 (p. 40); plantes fig. 5.4 (p. 30)
A2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 2peça 76NúmLaiInd Ces xIle

13UE zona Asect. Irec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-19núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 341ll
185a
90g

d

r

in

631sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H 1, P19; fig. 6, núm. 3dibuix

V-P1Tipologia

Monogr. (2000), p. 31; dib. fig. 5.25,5 (p. 40); plantes fig. 5.4 (p. 30)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 3peça 77NúmLaiInd Ces xIle

13UE zona Asect. Irec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-29núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 193ll
161a
52g

d

r

in

311sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H 1, P29; fig. 7, núm. 5dibuix

VTipologia

Monogr. (2000), p. 31; dib. fig. 5.25, 3 (p. 40); plantes fig. 5.4 (p. 30)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Barranc de GàfolsJaciment 4peça 78NúmLaiInd Ces xIle

43UE zona Asect. IIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 260ll
168a
119g

d

r

in

437sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 6Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Dibuix- no coincideix amb M1 hab III de l'article, però sí a la monogr.
Monogr. (2000) p. 49 i 56; fig. 5.56, 1; planta fig. 5.44 (p. 48)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 5peça 79NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-3núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 287ll
212a
76g

d

r

in

608sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M3; fig. 6, núm. 6dibuix

V-P1Tipologia

Monogr. (2000), p. 60-1; dib. fig. 5.65, 4 (p. 58); planta fig. 5.63 (p. 57)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 6peça 80NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-6núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 262ll
164a
102g

d

r

in

430sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M6; fig. 7, núm. 7dibuix

V-P/ATipologia

Monogr. idem G5; fig. 5.66, 6 (p. 59)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 7peça 81NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-6núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 221ll
183a
97g

d

r

in

404sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Monogr. idem G5; fig. 5.66, 1 (p. 59)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 8peça 82NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-7núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 183ll
158a
110g

d

r

in

289sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Monogr. idem G5; fig. 5.66, 2 (p. 59)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Barranc de GàfolsJaciment 9peça 83NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-8/4núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 359ll
192a
82g

d

r

in

689sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- fitòlitsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M1/8; fig. 6, núm. 5dibuix

V-P1Tipologia

Monogr. idem G5; fig. 5.65, 3 (p. 58)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 10peça 84NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 258ll
245a
79g

d

r

in

632sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 2Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Monogr. idem G5. No apareix ni article ni monogr.
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 11peça 85NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-9/10núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 388ll
208a
101g

d

r

in

807sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M9/10; fig. 6, núm. 4dibuix

V-P1Tipologia

Monogr. idem G5; fig. 5.65, 5 (p. 58)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 12peça 86NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-11núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 162ll
122a
64g

d

r

in

198sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

No apareix a l'article
Monogr. idem G5; fig. 5.66, 4 (p. 59)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Barranc de GàfolsJaciment 13peça 87NúmLaiInd Ces xIle

268UE zona Asect. XVIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 303ll
242a
66g

d

r

in

733sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H17, M1; fig. 5, núm. 5dibuix

V-P2Tipologia

Monogr. p. 65; dib. fig. 5.82, 3 (p. 66); planta fig. 5.79 (p. 65)
A2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 14peça 88NúmLaiInd Ces xIle

268UE zona Asect. XVIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-3núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 395ll
208a
86g

d

r

in

822sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus mostra 5Anàlisi petrològic

xFoto H17, M3; fig. 6, núm. 1dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 65; fig. 5.82,2 (p.66); planta fig. 5.79 (p. 65)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 15peça 89NúmLaiInd Ces xIle

298UE zona or.sect. 03rec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. xVII VI V IV III II I

1/2 VIIData 282ll
202a
97g

d

r

in

570sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H03, M1; fig. 7, núm. 2dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 107 ("un molí de granit")
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 16peça 90NúmLaiInd Ces xIle

13UE zona Asect. Irec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-14núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 176ll
148a
49g

d

r

in

260sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

JUAN- fitòlits, triticeae, fibresAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H1, P14; fig. 6, núm. 7dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 31; fig. 5.25,1 (p.40); planta fig. 5.4 (p.30)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 17peça 91NúmLaiInd Ces xIle

12UE zona Asect. IIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 287ll
162a
65g

d

r

in

465sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H2, M1; fig. 5, núm. 2dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 47; fig. 5.41 (p.47); planta fig. 5.3,1 (p. 42)
A2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 18peça 92NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 251ll
195a
84g

d

r

in

489sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeae, fibresAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M1; fig. 7, núm. 3dibuix

V-P/ATipologia

monogr. idem G5; fig. 5.65,1 (p.58)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 19peça 93NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-5núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 445ll
175a
103g

d

r

in

779sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeae, fibresAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M5; fig. 6, núm. 2dibuix

V-P1Tipologia

monogr. idem G5; fig. 5.65,2 (p.58)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 20peça 94NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-13núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 51ll
51a
50g

d

r

in

20sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- quercusAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M13; fig. 7, núm. 8dibuix

V-ATipologia

monogr. idem G5; fig. 5.66,7 (p.59)
A5.1

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 21peça 95NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-12núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 310ll
144a
89g

d

r

in

446sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- fitòlitsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, M12; fig. 6, núm. 8dibuix

V-P1Tipologia

monogr. idem G5; fig. 5.66,3 (p.59)
A3

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 22peça 96NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-Bnúm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 311ll
223a
73g

d

r

in

694sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- fitòlits, triticeae, fibresAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H4, MB; fig. 5, núm. 3dibuix

V-P2Tipologia

monogr. idem G5; fig. 5.66,5 (p.59)
A2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 23peça 97NúmLaiInd Ces xIle

172UE zona Bsect. VIIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 275ll
192a
66g

d

r

in

528sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- almidons indet., FeO carbonitz., iAnàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto H8, M1; fig. 7, núm. 4dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 81-2: "rec. destinat específicament al treball de mòlta". fig. 5.13,3 (p.81);
planta fig. 5.124 (p.79)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 24peça 98NúmLaiInd Ces xIle

172UE zona Bsect. VIIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-2núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 277ll
181a
81g

d

r

in

501sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- quercusAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H8, M2; fig. 7, núm. 6dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 81; fig. 5.133 (p. 81); planta fig. 5.124 (p.79)
A4

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 25peça 99NúmLaiInd Ces xIle

268UE zona Asect. XVIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-2núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 316ll
208a
84g

d

r

in

657sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- quercus, indet.Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H17, M2; fig. 5, núm. 6dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 65; fig. 5.82, 4 (p. 66); planta fig. 5.79 (p. 65)
A2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 26peça 100NúmLaiInd Ces xIle

280UE zona Asect. XVIIrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-4núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 284ll
168a
77g

d

r

in

477sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- quercusAnàlisi residus mostra 4Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 67; fig. 5.82,1 (p.66)
A4

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 27peça 101NúmLaiInd Ces xIle

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 264ll
227a
84g

d

r

in

599sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

A4Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 28peça 102NúmLaiInd Ces xIle

13UE zona Asect. rec. quIHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació M-14bnúm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 95ll
94a
56g

d

r

in

70sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeae, fibresAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto H1, P14b; fig. 7, núm. 9dibuix

V-ATipologia

monogr. p. 31; fig. 5.25,4 (p.40)
A5.2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 29peça 103NúmLaiInd Ces xIle

422 ?UE zona cisternasect. rec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 146ll
140a
77g

d

r

in

204sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

JUAN- pendent lab. EEUUAnàlisi residus mostra 1Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Possible allissador de pells (Juan).
monogr. p. 97
polidor ?

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 30peça 104NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 347ll
130a
69g

d

r

in

451sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- pendent lab. EEUUAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Possible allissador de pells (Juan).
monogr. p. 61: "un còdol que presentava traces d'ús, indicant-ne una funció com a
polidor"; fig. 5.78 (p. 65)
polidor ?

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 31peça 105NúmLaiInd Ces xIle

81UE zona Asect. IVrec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació M-14núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 448ll
244a
232g

d

r

in

1093sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- triticeaeAnàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto H4, M 14; fig. 4, núm. 1dibuix

V-P1Tipologia

monogr. idem G5; fig. 5.67 (p. 60)
Anàlisi sedim. rec. IV: fitòlits, triticeae i indets.
veure al jaciment
A1

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 32peça 106NúmLaiInd Ces xIle

166UE zona Bsect. VIIIrec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació M-4núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 400ll
280a
160g

d

r

in

1120sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- fitòlitsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto H8, M4; fig. 4, núm. 2dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 81; fig. 5.135,1 (p. 82); planta fig. 5.124 (p. 79)
veure al jaciment
A1

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Barranc de GàfolsJaciment 33peça 107NúmLaiInd Ces xIle

166UE zona Bsect. VIIIrec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació M-3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

1er 1/3 VIData 432ll
276a
180g

d

r

in

1192sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- fitòlits, triticeaeAnàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto H8, M3; fig. 4, núm. 3dibuix

V-P1Tipologia

monogr. p. 81; fig. 5.135,2 (p. 82); planta fig. 5.124 (p. 79)
veure al jaciment
A1

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 1peça 108NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3332núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData 352ll
260a
100g

d

r

in

915sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Rentada.
Associada a ES-2, però són de materials diferents

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 2peça 109NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3332núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData 141ll
116a
81g

d

r

in

164sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 3peça 110NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3351núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
113g

358d

r
21in

1006sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 47d. 50prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Bona talla. Recorda tipus gal·loromàObservacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 4peça 111NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3349núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
110g

364d

r
19in

1040sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 53d. 58prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Molí sencer (ES-4 i ES-5), restaurat
Molt bona talla, tipus gal·loromà
VILASECA (1958), làm. XVI, fig. 2

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 5peça 112NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3349núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
124g

362d

r
19in

1029sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 162d. 50prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-31dTipologia

tipus g
Molí sencer (ES-4 i ES-5), restaurat.
Molt sofisticat: encaix eix central i encaix vertical molt elaborat. Recorda tipus
gal·loromà
VILASECA (1958), làm. XVI, fig. 2

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 6peça 113NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3351núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
111g

404d

r
16in

1281sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 108d. 33prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-31dTipologia

tipus g
Es conserva molt fragmentat. Bona talla, amb encaix eix central i encaix elaborat
(igual ES-5); tipus gal·loromà

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 7peça 114NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3350núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
132g

524d

r
16in

2155sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 50d. 60prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P1-2Tipologia

Per les dimensions, podria ser molí amb ES-8, però són de diferents materials.
VILASECA (1958), làm. XVI, fig. 2 (a la foto figura com a molí sencer)

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 8peça 115NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3350núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
143g

503d

r
23in

1986sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 125d. 70prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-12aTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 9peça 116NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3348núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
165g

424d

r
12in

1418sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Restauració de l'eix central amb un clau de ferro.Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 10peça 117NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
160g

556d

r
23in

2427sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 104d. 80prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
xnansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-14fTipologia

Es conserva trencat en 2 frags. Sembla tenir 2 nanses talladesObservacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 11peça 118NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3347núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
106g

334d

r
22in

876sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 46d. 50prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Molí sencer (ES-11 i ES-12). Tipus gal·loromà
VILASECA (1958), p. 26-29; làm. XVI, fig. 1 i fig. 3.1, p. 27

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Serra de l'EspasaJaciment 12peça 119NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3347núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData ll

a
147g

339d

r
22in

902sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 86d. 43prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-41bTipologia

Molí sencer (ES-11 i ES-12). Tipus gal·loromà
VILASECA (1958), p. 26-29; làm. XVI, fig. 1 i fig. 3.1, p. 27

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pl. Isabel BesoraJaciment 1peça 120NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de ReusLloc de conservació 3096núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

IIIData ll

a
105g

386d

r
18in

1170sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 113d. 42prof.

5Encaix anell vora peu vessador

2enc. vertical
enc. horitz.

3perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-32aTipologia

VILASECA (1952), p. 4Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 1peça 121NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2464núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
111g

360d

r
10in

1017sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 57d. 108prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-1dibuix

R2-P2-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 2peça 122NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2465núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
163g

535d

r
13in

2247sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 105d. 80prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-2dibuix

R2-A1-32eTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 3peça 123NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2466núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
150g

466d

r
20in

1705sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 60d. 130prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-3dibuix

R2-P2-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 4peça 124NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2467núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
170g

556d

r
14in

2427sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 120d. 90prof.

4Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-4dibuix

R2-A2-34aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 5peça 125NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2468núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
144g

545d

r
15in

2332sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 96d. 53prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-5dibuix

R2-A1-12eTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 6peça 126NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2469núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 446ll
293a
96g

d

r

in

1307sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-6dibuix

V-P1Tipologia

Té escrit a la superfície "Mas Castellà".Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 7peça 127NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2470núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
72g

413d

r
12in

1339sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 73d. 32prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-7dibuix

R2-A1-51BTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 8peça 128NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2471núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
173g

443d

r
32in

1541sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 54d. 153prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-8dibuix

R2-P3-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 9peça 129NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2485núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 332ll
215a
95g

d

r

in

714sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-9dibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 10peça 130NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2473núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
154g

d
183r
26in

1052sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 65prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-10dibuix

R2-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 11peça 131NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2474núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 373ll
238a
100g

d

r

in

888sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-11dibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 12peça 132NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2475núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 285ll
163a
114g

d

r

in

465sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-12dibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 13peça 133NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2476núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
180g

435d

r
34in

1485sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 114d. 53prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-13dibuix

R2-A3-30Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 14peça 134NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2477núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
240g

382d

r
17in

1146sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 60d. 55prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-14dibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 15peça 135NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2478núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 208ll
127a
88g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-15dibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

71prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 16peça 136NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2479núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
230g

481d

r
21in

1816sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 62d. 70prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-16dibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 17peça 137NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2480núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
210g

425d

r
29in

1418sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 76d. 80prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-17dibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 18peça 138NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2481núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
275g

342d

r
30in

918sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 58d. 65prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-18dibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 19peça 139NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2482núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
275g

436d

r
23in

1492sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 52d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-19dibuix

R2-P3-2Tipologia

Orifici central ple de sediment: no coneixem la profunditat.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 20peça 140NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2483núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
225g

432d

r
22in

1465sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 43d. 57prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-20dibuix

R2-P3-2Tipologia

Orifici central de tendència rectangular.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Museu de VilafrancaJaciment 21peça 141NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2484núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
240g

574d

r
40in

2586sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 140d. 230prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto MV-21dibuix

R2-P3-1Tipologia

Mola passiva enorme, amb orifici central perforant.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alzinar Gran de la MassanaJaciment 1peça 142NúmLaiInd xCes Ile

UE zona S8-Tsect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació S8-Tnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 447ll
203a
145g

d

r

in

907sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Memòria excavació urgència 1991 (planta E-8/T sup. T1)Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alzinar Gran de la MassanaJaciment 2peça 143NúmLaiInd xCes Ile

N IIIUE zona S 1sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació S1-NIII-8núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

II-IData 244ll
203a
106g

d

r

in

495sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

memòria'91 (planta E-1, planta niv. III).Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Alzinar Gran de la MassanaJaciment 3peça 144NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació 2472núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 370ll
252a
79g

d

r

in

932sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

dibuix amb fitxes Museu de Vilafranca (antic núm. 9)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 1peça 145NúmLaiInd xCes Ile

N-IUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E7-NInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 247ll
194a
84g

d

r

in

479sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Té una concavitat al centre de la superfície de fricció.
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 2peça 146NúmLaiInd xCes Ile

N-VIUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E7-NVInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 201ll
150a
59g

d

r

in

302sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas d'en BoixosJaciment 3peça 147NúmLaiInd xCes Ile

N-VIUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E7-NVInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 85ll
63a
34g

d

r

in

54sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 4peça 148NúmLaiInd xCes Ile

N-VIUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E7-NVInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 143ll
80a
65g

d

r

in

114sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas d'en BoixosJaciment 5peça 149NúmLaiInd xCes Ile

N-VIIIUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E7-NVIIInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 195ll
140a
68g

d

r

in

273sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 6peça 150NúmLaiInd xCes Ile

23UE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E7-23núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 225ll
142a
80g

d

r

in

320sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 7peça 151NúmLaiInd xCes Ile

A-3UE E-9zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E9-A3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 148ll
108a
55g

d

r

in

166sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 8peça 152NúmLaiInd xCes Ile

N-IUE E-11zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E11-NInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 222ll
218a
95g

d

r

in

484sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas d'en BoixosJaciment 9peça 153NúmLaiInd xCes Ile

N-IUE E-11zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VilafrancaLloc de conservació E11-NInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 245ll
206a
70g

d

r

in

505sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 1peça 154NúmxLaiInd Ces Ile

868UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació PBW-868núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV ?Data 219ll
129a
64g

d

r

in

283sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 2peça 155NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona Ysect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació sY-es1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 228ll
164a
121g

d

r

in

374sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 3peça 156NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona Y?sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 234ll
208a
75g

d

r

in

487sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 4peça 157NúmxLaiInd Ces Ile

6?UE zona 8-oestsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació s8-es6núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV?Data 257ll
159a
63g

d

r

in

409sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 5peça 158NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona Rsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 251ll
180a
86g

d

r

in

452sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 6peça 159NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 308ll
97a
95g

d

r

in

299sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 7peça 160NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 309ll
110a
110g

d

r

in

340sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 8peça 161NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 205ll
158a
125g

d

r

in

324sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 9peça 162NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona Rsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 230ll
139a
113g

d

r

in

320sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 10peça 163NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona Rsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 216ll
134a
68g

d

r

in

289sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 11peça 164NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 148ll
141a
81g

d

r

in

209sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 12peça 165NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona SF3-Bsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació SF3-B-es2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV?Data 143ll
90a
59g

d

r

in

129sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Penya del MoroJaciment 13peça 166NúmxLaiInd Ces Ile

CUE zona SF3-Csect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació SF3-Cnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV?Data 140ll
81a
54g

d

r

in

113sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 14peça 167NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona Ysect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació sY-es2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IVData 309ll
216a
135g

d

r

in

667sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 15peça 168NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 246ll
273a
85g

d

r

in

672sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Té un agafador lateral.Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 16peça 169NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 341ll
211a
106g

d

r

in

720sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 17peça 170NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 266ll
202a
113g

d

r

in

537sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 18peça 171NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona Zsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

430-325Data ll

a
201g

385d

r
-1in

1164sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 65d. 55prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P3-2Tipologia

Memòria 1982-83, pp. 33-4, dibuix p. 47Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 19peça 172NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona Qsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

450-325Data ll

a
165g

439d

r
11in

1513sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 120d. 94prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-32aTipologia

Memòria 1982-83, pp. 20-1, 56-7; dibuix, pp. 58
BARBERÀ, 2000: 68, làm. 19

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Penya del MoroJaciment 20peça 173NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona DAltsect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de BarcelonaLloc de conservació DA104núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-300Data 89ll
83a
59g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 43d. 7prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

Tipologia

BARBERÀ, J; SANMARTÍ, E. (1982).- Monografies Arqueològiques, 1  pp. 14: làm.
LXV, fig. 6, pp. 117: "percutor o mà de morter d'arenisca roja".

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sitges carrer d'ExtremaduraJaciment 1peça 174NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1116núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

fi II-1/2 IData 263ll
234a
128g

d

r

in

615sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Tapadora de sitja.
Amb lletres groses tinta diu "mayo 1978 c/ América"

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sitges carrer d'ExtremaduraJaciment 2peça 175NúmxLaiInd Ces Ile

UE SJ11zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1058núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

fi II-1/2 IData ll

a
209g

631d

r
16in

3126sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 71d. 64prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat xestries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions fitxa museu: "tot i que a l'inventari antic del Museu Puig Castellar figura
com a procedent del poblar ib. PC, segons informacions del Sr. A. Martínez, prové de
la sitja núm. 11 del c/Extremadura".

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 1peça 176NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1119núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 199ll
135a
57g

d

r

in

269sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 2peça 177NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1120núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 295ll
215a
85g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

encaix: 2 agafadors entrants.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 3peça 178NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 906?núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 362ll
260a
87g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Peça restaurada.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 4peça 179NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1136 i 1134núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
113g

356d

r
29in

995sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 84d. 89prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-41cTipologia

Es conserva en 2 frags.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 5peça 180NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1055núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV-IIIData ll

a
105g

413d

r
15in

1339sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 70d. 81prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P1-2Tipologia

molí complert (PC5/PC78).
MARTÍNEZ HUALDE; VICENTE, 1966: 38, 37: làm. V, fig. f

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 6peça 181NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1137núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
97g

392d

r
15in

1206sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 65d. 72prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P1-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 7peça 182NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1052núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV-IIIData ll

a
160g

364d

r
14in

1040sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 80d. 118prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-32aTipologia

MARTÍNEZ HUALDE; VICENTE, 1966: 24Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 8peça 183NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
180g

386d

r
4in

1170sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 48d. 128prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A3-32aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 9peça 184NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1089núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
124g

d
208r
21in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 10peça 185NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1086núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
86g

d
208r
14in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 11peça 186NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1082núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 331ll
114a
85g

d

r
16in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 12peça 187NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1104núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 271ll
141a
71g

d

r

in

382sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 13peça 188NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1133núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
113g

d
142r
17in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 16prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 14peça 189NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1087núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
116g

d
184r
18in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 47prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 15peça 190NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1124núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 350ll
204a
96g

d

r

in

714sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 16peça 191NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1135núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 227ll
155a
106g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 17peça 192NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1081núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 321ll
181a
119g

321d

r
19in

809sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 82d. 54prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-40Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 18peça 193NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1110núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 292ll
238a
106g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P3Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 19peça 194NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1069núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 324ll
196a
90g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

encaix: 1 agafador entrant.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 20peça 195NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1122núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 326ll
229a
106g

d

r

in

747sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 21peça 196NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1108núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 338ll
157a
136g

d

r

in

531sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 22peça 197NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1090núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 132ll
132a
138g

d
132r
28in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 23peça 198NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1084núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 251ll
102a
78g

d

r

in

256sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 24peça 199NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1088núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 194ll
149a
150g

d
148r
16,5in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 62prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 25peça 200NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1085núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 221ll
134a
150g

d
183r
15in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 89prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 26peça 201NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1102núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 348ll
171a
109g

d

r

in

595sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 27peça 202NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1106núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 169ll
169a
75g

d

r

in

286sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Puig CastellarJaciment 28peça 203NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1114núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 317ll
196a
80g

d

r

in

621sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 29peça 204NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1107núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 188ll
167a
68g

d

r

in

314sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 30peça 205NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1111núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 194ll
149a
90g

d

r

in

289sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Puig CastellarJaciment 31peça 206NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1109núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 271ll
204a
80g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P3Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 32peça 207NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1105núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 262ll
206a
137g

d

r

in

540sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 33peça 208NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1103núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 314ll
167a
80g

d

r

in

524sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 34peça 209NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1113núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 217ll
202a
117g

d

r

in

438sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Puig CastellarJaciment 35peça 210NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1117núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 223ll
192a
122g

d

r

in

428sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 36peça 211NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1112núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 202ll
163a
96g

d

r

in

329sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Puig CastellarJaciment 37peça 212NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1062?núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 340ll
187a
145g

d

r

in

636sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 38peça 213NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1125núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 316ll
209a
86g

d

r

in

660sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 39peça 214NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1061?núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 406ll
191a
144g

d

r

in

775sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 40peça 215NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 75ll
62a
40g

d

r

in

47sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Peces PC 40 a 57: tesina V-A , tesi eliminades "altres" (possibles percutors)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 41peça 216NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 100ll
77a
37g

d

r

in

77sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 42peça 217NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 83ll
76a
46g

d

r

in

63sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 43peça 218NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 75ll
71a
58g

d

r

in

53sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 44peça 219NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 89ll
79a
44g

d

r

in

70sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 45peça 220NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 77ll
74a
64g

d

r

in

57sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 46peça 221NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1121núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 111ll
95a
80g

d

r

in

105sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 47peça 222NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 105ll
83a
47g

d

r

in

87sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 48peça 223NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 74ll
65a
47g

d

r

in

48sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 49peça 224NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 88ll
76a
48g

d

r

in

67sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 50peça 225NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 91ll
68a
42g

d

r

in

62sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 51peça 226NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 79ll
71a
59g

d

r

in

56sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 52peça 227NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 81ll
70a
46g

d

r

in

57sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 53peça 228NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 92ll
53a
47g

d

r

in

49sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 54peça 229NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 103ll
70a
46g

d

r

in

72sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 55peça 230NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 66ll
65a
65g

d

r

in

43sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 56peça 231NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 71ll
63a
53g

d

r

in

45sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 57peça 232NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1118núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 91ll
88a
44g

d

r

in

80sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gres-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 58peça 233NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1123núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 329ll
314a
105g

d

r

in

1033sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 59peça 234NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1049núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
117g

383d

r
4in

1152sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 67d. 100prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A2-11agTipologia

encaix: a l'eix central. A la superfície de fricció, té un encaix circular i una banda
longitudinal arrebaixada que no arriba al diàmetre de la peça.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 60peça 235NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1068núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 512ll
232a
184g

d
315r
14in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 90d. 91prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 61peça 236NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1056?núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV-IIIData ll

a
264g

465d

r
20in

1697sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 66d. 67prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat xestries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Estries a tota la sup. fricc. (una mena de concavitats o ditades).
MARTÍNEZ HUALDE; VICENTE, 1966: 40, 17: làm. I, fig. d.
Possiblement sobre una banqueta

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 62peça 237NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1050núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
185g

488d

r
21in

1869sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 125d. 113prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-12aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 63peça 238NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1061?núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 367ll
297a
167g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P3Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 64peça 239NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1132núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
180g

397d

r
18in

1237sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 52d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 65peça 240NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1063núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 402ll
206a
137g

d

r

in

282sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 66peça 241NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1128núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 552ll
235a
170g

d

r

in

1297sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 67peça 242NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1131núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 399ll
201a
180g

d
195r
12in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 117prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 68peça 243NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1066?núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 542ll
334a
180g

d

r

in

1810sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 69peça 244NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1054núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
276g

452d

r
15in

1604sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 74d. 55prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 70peça 245NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1051núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
240g

639d

r
9in

3205sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 80d. 58prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 71peça 246NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1127núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 303ll
223a
127g

d

r

in

676sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 72peça 247NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1083núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 337ll
143a
157g

d

r

in

482sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 73peça 248NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1126núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 238ll
160a
158g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

frag. inf.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 74peça 249NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1129núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 274ll

a
210g

d
248r
18in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 111prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 75peça 250NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1130núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
240g

d
202r
11in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 196prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 76peça 251NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1059núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
395g

453d

r
23in

1611sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 69d. 74prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 77peça 252NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1065núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
250g

409d

r
-4in

1313sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 63d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 78peça 253NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1070núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV-IIIData ll

a
127g

407d

r
15in

1300sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 101d. 53prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-22cgTipologia

Peça excepcional. Encaix eix central de ferro molt ben conservat.
Molí complert (PC5/PC78).
MARTÍNEZ HUALDE; VICENTE, 1966: 38, 37: làm. V, fig. f

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 79peça 254NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1057núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
406g

426d

r
14in

1425sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 72d. 53prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 80peça 255NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1050núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
320g

444d

r
13in

1548sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 64d. 59prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 81peça 256NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació H1060núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
105g

427d

r
22in

1431sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 104d. 29prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-32aTipologia

Molí complert (PC81/PC82).
Es troba a l'exposició permanent del museu.
Foto publicada SANMARTÍ et al. 1992: 95, fig. 37

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 82peça 257NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació 1060núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
221g

411d

r
15in

1326sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 47d. 55prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Molí complert (PC81/PC82).
Es troba a l'exposició permanent del museu.
Foto publicada SANMARTÍ et al. 1992: 95, fig. 37

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastellarJaciment 83peça 258NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Torre BalldovinaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

IIIData 214ll
222a
121g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

JUAN- resultats pendentsAnàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Documentat sobre paviment, in situ? (C. Ferrer, com. pers.)Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 1peça 259NúmxLaiInd Ces Ile

1-AUE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79-765núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 34ll
30a
9g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 2peça 260NúmxLaiInd Ces Ile

1-AUE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79-766núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 73ll
54a
32g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 3peça 261NúmxLaiInd Ces Ile

6UE 4zona 4sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB82núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 97ll
92a
50g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 4peça 262NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 61ll
52a
29g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 5peça 263NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 97ll
84a
66g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 6peça 264NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 110ll
89a
56g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 7peça 265NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 128ll
98a
62g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 8peça 266NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 128ll
109a
82g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 9peça 267NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-100Data 108ll
94a
62g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 10peça 268NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-100Data 112ll
89a
86g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 11peça 269NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-100Data 145ll
95a
73g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 12peça 270NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-100Data 132ll
115a
70g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 13peça 271NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 13peça 272NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 114ll
95a
73g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 14peça 273NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 103ll
100a
91g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 15peça 274NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 150ll
140a
91g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 16peça 275NúmxLaiInd Ces Ile

2BUE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 32ll
21a
14g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 17peça 276NúmxLaiInd Ces Ile

2BUE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 28ll
24a
21g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 18peça 277NúmxLaiInd Ces Ile

2BUE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 52ll
28a
20g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 19peça 278NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 37ll
27a
22g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 20peça 279NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 47ll
32a
24g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 21peça 280NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 52ll
36a
24g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 22peça 281NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona 1sect. rec. quHab. carrer

Can MiravitgesLloc de conservació TB79núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

últim 1/4 IIData 69ll
53a
41g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 1peça 282NúmxLaiInd Ces Ile

IIIUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de Badalona?Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi III - i IIData ll

a
103g

375d

r
21in

1104sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 121prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto JUNYENT, VALDELLOU, 1972: 58, fig. 31dibuix

R2-P2-2Tipologia

Peça no vista.
Amortitzada com a coberta o tapadora de sitja.
JUNYENT, VALDELLOU, 1972: 59

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 2peça 283NúmxLaiInd Ces Ile

IIIUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de Badalona?Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi III - i IIData ll

a
112g

328d

r
12in

845sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 46prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto JUNYENT, VALDELLOU, 1972: 58, fig. 31dibuix

R2-P2-2Tipologia

Peça no vista.
Difícil interpretació: sembla passiva, però "la cara inferior està perfectament
treballada i va poder utilitzar-se com a morter" (JUNYENT, VALDELLOU, 1972: 59)

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó d'en BoscàJaciment 3peça 284NúmxLaiInd Ces Ile

IIIUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de Badalona?Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi III - i IIData ll

a
150g

468d

r
20in

1719sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 84prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto JUNYENT, VALDELLOU, 1972: 58, fig. 31dibuix

R2-A2-12aTipologia

Peça no vista.
JUNYENT, VALDELLOU, 1972: 59

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 1peça 285NúmxLaiInd Ces Ile

UE cata Hzona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació CB81núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

ib.tardàData ll

a
293g

430d

r
12in

1451sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 73d. 65prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Peça publicada.
ÁLVAREZ, CARRASCO, inèdit: 131,135, 196:làm. XIII
CB'81. cata H: ibèric tardà (campaniana), nivell hàbitat?

Observacions

sup x?hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 2peça 286NúmxLaiInd Ces Ile

1027UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

~350Data 193ll
101a
33g

d

r

in

195sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

CB'98: materials UE encara no estudiatsObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Cadira del BisbeJaciment 3peça 287NúmxLaiInd Ces Ile

1056UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 312ll
183a
125g

d
183r
26in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 4peça 288NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació CB98-1852núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
103g

382d

r
6in

1146sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 62d. 32prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P2-2Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 5peça 289NúmxLaiInd Ces Ile

UE hab 2zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 403ll
174a
157g

d
172r
5in

929sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 127prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 6peça 290NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
54g

d
170r
6in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 12prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 7peça 291NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 368ll
226a
122g

d

r

in

832sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 8peça 292NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 180ll
171a
73g

d

r

in

308sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 9peça 293NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 226ll
156a
85g

d
156r
13in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 30prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 10peça 294NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 225ll
182a
71g

d
182r
11in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 18prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 11peça 295NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 313ll
192a
75g

d
192r
12in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

peça que possiblement ha estat activa i passiva.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 12peça 296NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 283ll

a
70g

d
188r
5in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 16prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 13peça 297NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 341ll
184a
46g

d
184r
3in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 14peça 298NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
124g

408d

r
12in

1307sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 52d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 15peça 299NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
117g

407d

r
0in

1300sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 57d. 97prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 16peça 300NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 443ll
295a
159g

d

r

in

1307sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 17peça 301NúmxLaiInd Ces Ile

UE cata Hzona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

ib.tardàData 404ll
354a
156g

d

r

in

1430sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Peça publicada.
ÁLVAREZ, CARRASCO, inèdit: 131,135, 196:làm. XIV

Observacions

sup x?hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 18peça 302NúmxLaiInd Ces Ile

UE cata Hzona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

ib.tardàData ll

a
134g

380d

r
8in

1134sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 82d. 106prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A3-12aTipologia

Peça publicada.
ÁLVAREZ, CARRASCO, inèdit: 135, 196:làm. XIV

Observacions

sup x?hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 19peça 303NúmxLaiInd Ces Ile

UE cata Hzona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

ib.tardàData ll

a
123g

518d

r
3,5in

2106sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 62d. 59prof.

Encaix anell xvora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Peça publicada.
ÁLVAREZ, CARRASCO, inèdit: 135, 196: làms. XIV-XV: "premsa de vi"

Observacions

sup x?hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 20peça 304NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 239ll
211a
99g

d

r

in

504sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 21peça 305NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 254ll
197a
77g

d

r

in

500sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 22peça 306NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 184ll

a
133g

d
184r
9in

1063sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 95d. 99prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 23peça 307NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 388ll

a
100g

d
157r
18in

774sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 24prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 24peça 308NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 267ll
196a
90g

d

r

in

523sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 25peça 309NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 499ll
252a
123g

d

r

in

1257sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 26peça 310NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
133g

462d

r
12in

1676sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 101d. 70prof.

3Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-33agTipologia

encaix eix central.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 27peça 311NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 260ll
158a
66g

d

r

in

411sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

CB'88: "frag. hab. al costat de l'escala UE 1". Neteja tall 88.Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cadira del BisbeJaciment 28peça 312NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
91g

347d

r
16in

945sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Peça no estudiada de manera directa.
Amortitzada en una paret de vinya, als terrenys propers de ca la Pepa Xalic (COLL,
com. pers.)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Cova de les EncantadesJaciment 1peça 313NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

ib.tardàData 188ll
178a
65g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto xdibuix

M-1Tipologia

Peça no estudiada de manera directa. Descripció i dibuix facilitats per R. COLL.Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Bardina 2Jaciment 1peça 314NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Secció arqueològica AECCLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

ib.tardàData 354ll
133a
125g

d

r
7in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó del VentJaciment 1peça 315NúmxLaiInd Ces Ile

052UE zona Asect. rec. 656quHab. carrer

Museu GranollersLloc de conservació 84TV656052núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

1er 1/3 IIIData 144ll
125a
46g

d

r

in

180sup.

vol.
1600pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Equip Turó del Vent, inèdit: vol. 2: UE colmatava el fons del fossat.Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Turó del VentJaciment 2peça 316NúmxLaiInd Ces Ile

01UE 22zona sect. rec. 10quHab. carrer

Lloc de conservació 84TV2201núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.
7250pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-PTipologia

no vist.
Equip Turó del Vent, inèdit: vol. 4: "barquiforme". Superficial d'una sitja.

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca l'OlléJaciment 1peça 317NúmxLaiInd Ces Ile

12UE SJ 1zona sect. rec. quHab. carrer

Museu GranollersLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 269ll
150a
83g

d

r

in

404sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca l'OlléJaciment 2peça 318NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu GranollersLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a
155g

d
162r
16in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 108prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca l'OlléJaciment 3peça 319NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu GranollersLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 186ll
111a
126g

d

r

in

206sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Ca l'OlléJaciment 4peça 320NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu GranollersLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 84ll
83a
50g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora xpeu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca l'OlléJaciment 5peça 321NúmxLaiInd Ces Ile

2UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu GranollersLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 133ll
70a
39g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 1peça 322NúmxLaiInd Ces Ile

UE Azona conjunt-sect. núm2rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-PTipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "molí barquiforme"
La mem. no inclou descripció ni dibuix; fase final III-II

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 2peça 323NúmxLaiInd Ces Ile

UE Azona 5sect. 47rec. qu3Hab. carrer

SAM GironaLloc de conservació CR-A5-47núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 223ll
183a
64g

d

r

in

408sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "fragment de molí"Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 3peça 324NúmxLaiInd Ces Ile

UE Bzona 3sect. 163rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

RTipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "mola rotativa"

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 4peça 325NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 1.1sect. 20rec. qu6Hab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

RTipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "mola rotativa"

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 5peça 326NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 1.2sect. 13rec. qu6Hab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

Tipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "frag. de molí"

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 6peça 327NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 4sect. 24rec. qu7Hab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-ATipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "mà de molí"

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 7peça 328NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 4sect. 25rec. qu7Hab. carrer

SAM GironaLloc de conservació CR7-4-25núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 454ll
285a
163g

d

r

in

1294sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "molí barquiforme"Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 8peça 329NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 4sect. 26rec. qu7Hab. carrer

SAM GironaLloc de conservació CR7-4-26núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData 443ll
260a
123g

d

r

in

1152sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "molí barquiforme".
Sembla que té 2 nanses tallades i que les 2 cares han estat superfícies de fricció.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 9peça 330NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 4.4sect. 12rec. qu7Hab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

Tipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "frag. de molí "

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



CastellrufJaciment 10peça 331NúmxLaiInd Ces Ile

UE Czona 3.1sect. 4rec. qu9Hab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

III-IIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

MTipologia

no vist.
GASULL et al., inèdit: memòria excavació'84: "peu de pedra".

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can Miralles-Can ModolellJaciment 1peça 332NúmxLaiInd Ces Ile

sup.UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació MCM 8013núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II xI

2a 1/2 IData 77ll
62a
70g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

"marbre de Carrara"Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Peça dubtosa, sembla moderna (J. GARCIA, com. pers.)Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can Miralles-Can ModolellJaciment 2peça 333NúmxLaiInd Ces Ile

22UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació MCM 2082núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-175Data 94ll
80a
33g

d

r

in

75sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

pòrfid-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Peça publicada: RIBAS, 1966: 238; PUJOL, GARCÍA, 1982-1983: 63, foto:85Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can Miralles-Can ModolellJaciment 3peça 334NúmxLaiInd Ces Ile

26UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació MCM 2101núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

375-330Data 67ll
61a
44g

d

r

in

41sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

pòrfid-còdolMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

PUJOL, GARCÍA, 1982-1983: 63, foto:85Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can Miralles-Can ModolellJaciment 4peça 335NúmxLaiInd Ces Ile

22UE zona sect. rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-175Data 91ll

a
42g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto RIBAS, 1966: 241, fig. 6dibuix

M-1Tipologia

No vist. RIBAS, 1966: 238, 241, fig. 6Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can Miralles-Can ModolellJaciment 5peça 336NúmxLaiInd Ces Ile

35UE zona sect. rec. quHab. carrer

Lloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data ll

a
194g

380d

r

in

1134sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

PUJOL, GARCÍA, 1982-1983: 113-114; ESTEBAN et al., 1981: 57, 56: foto 15
no vist

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 1peça 337NúmxLaiInd Ces Ile

18UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB91-18(57)núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II xI

1r 1/3 I, ~75Data ll

a
113g

336d

r
19in

886sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 42d. 55prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 2peça 338NúmxLaiInd Ces Ile

23UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB91-23núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II xI

1r 1/3 I, ~75Data ll

a
84g

d
153r
13in

735sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 58prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 3peça 339NúmxLaiInd Ces Ile

17UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB91-17(190)núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II xI

1r 1/3 I, ~75Data ll

a
84g

d
116r
24in

423sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 24prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 4peça 340NúmxLaiInd Ces Ile

22UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB-22núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II xI

2a 1/2 IData ll

a
165g

465d

r
21in

1697sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 107d. 107prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-12aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 5peça 341NúmxLaiInd Ces Ile

8UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB91-8(181)núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

1/2 IIIData 193ll
143a
57g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell xvora xpeu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

pendent d'anàlisi petrogràfic (UAB)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 6peça 342NúmxLaiInd Ces Ile

10UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB91-10núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

~200Data 67ll
53a
17g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

La pedra és la mateixa que a CB 5 (possiblement és la mateixa peça)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can BartomeuJaciment 7peça 343NúmxLaiInd Ces Ile

10UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació CB91-10núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

~200Data 94ll
72a
21g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

La pedra és la mateixa que a CB 5 (possiblement és la mateixa peça)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 1peça 344NúmxLaiInd Ces Ile

1028UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació B84-1028núm. inv.

Posició x?enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

fi V - 1/2 IVData ll

a
82g

d
160r
19in

804sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 19prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 2peça 345NúmxLaiInd Ces Ile

1001-AUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació B841001-AGnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va XVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 141ll
91a
39g

d

r

in

128sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 3peça 346NúmxLaiInd Ces Ile

2R?UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-2Rnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 447ll
204a
180g

d

r
6in

1569sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A3-31aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 4peça 347NúmxLaiInd Ces Ile

1004UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-1004núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 104ll
89a
75g

d

r

in

93sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



BurriacJaciment 5peça 348NúmxLaiInd Ces Ile

1014UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-1014núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 84ll
49a
49g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Sembla formar part dela mateixa peça (B5=B6)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 6peça 349NúmxLaiInd Ces Ile

1014UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-1014núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 83ll
52a
25g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Sembla formar part dela mateixa peça (B5=B6)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 7peça 350NúmxLaiInd Ces Ile

2RUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-2Rnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 283ll
234a
121g

d

r

in

662sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 8peça 351NúmxLaiInd Ces Ile

2RUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-2Rnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 188ll
165a
99g

d

r

in

310sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 9peça 352NúmxLaiInd Ces Ile

1RUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-1Rnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 214ll
92a
87g

d

r

in

197sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 10peça 353NúmxLaiInd Ces Ile

2RUE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-2R-XVI-371núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 108ll
71a
40g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



BurriacJaciment 11peça 354NúmxLaiInd Ces Ile

2034UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Comarcal Maresme-MataróLloc de conservació 84B-2034-III-304núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

150-90Data 91ll
81a
77g

d

r

in

74sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup x?hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



El VilarJaciment 1peça 355NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VallsLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

IV-i. IIData ll

a
165g

555d

r
20in

2418sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 102d. 26prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-32eTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



El VilarJaciment 2peça 356NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VallsLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

IV-i. IIData ll

a
150g

330d

r
24in

855sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 51d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



El VilarJaciment 3peça 357NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VallsLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

IV-i. IIData ll

a
203g

443d

r
26in

1541sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 80d. 65prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



El VilarJaciment 4peça 358NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VallsLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

IV-i. IIData ll

a
135g

556d

r
20in

2427sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 112d. 19prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-32eTipologia

molí complert? (EV4-EV5) Restauració del Museu: "muntat i funcionant durant
l'exposició de Nadal de l'any 1983. Museu de Valls, dipòsit D. Ventura" (FABRA, M.
E.; BURGUETE, S., 1986: 73) (BURGUETE, S.; FABRA, M. E., 1983: 26).
Donació sr. Daniel Ventura al Museu Arqueològic.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



El VilarJaciment 5peça 359NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VallsLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

IV-i. IIData ll

a
120g

450d

r
24in

1590sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 54d. 104?prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-1Tipologia

molí complert? (EV4-EV5) Restauració del Museu: "muntat i funcionant durant
l'exposició de Nadal de l'any 1983. Museu de Valls, dipòsit D. Ventura" (FABRA, M.
E.; BURGUETE, S., 1986: 73) (BURGUETE, S.; FABRA, M. E., 1983: 26).
Donació sr. Daniel Ventura al Museu Arqueològic.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



El VilarJaciment 6peça 360NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de VallsLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

IV-i. IIData 112ll
83a
71g

d

r

in

93sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Propietat del Sr. Domènec, està a casa seva.
Peça dubtosa.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 1peça 361NúmLaixInd Ces Ile

20117UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 380ll
265a
163g

d

r

in

1007sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basalt ?Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Basalt? Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 2peça 362NúmLaixInd Ces Ile

20118UE 20zona SJ 137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 175ll
119a
63g

d

r

in

208sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 3peça 363NúmLaixInd Ces Ile

20118UE 20zona SJ 137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 138ll
93a
65g

d

r

in

128sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 4peça 364NúmLaixInd Ces Ile

20118UE 20zona SJ 137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 102ll
96a
109g

d

r

in

98sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-PTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 5peça 365NúmLaixInd Ces Ile

11146UE 11zona 6asect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data 167ll
165a
90g

d

r

in

276sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 6peça 366NúmLaixInd Ces Ile

30171UE zona 3sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-375Data 143ll
74a
45g

d

r

in

106sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 7peça 367NúmLaixInd Ces Ile

30171UE zona 3sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-375Data 103ll
97a
60g

d

r

in

100sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 8peça 368NúmLaixInd Ces Ile

30171UE zona 3sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-375Data 110ll
102a
64g

d

r

in

112sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 9peça 369NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
60g

d
164r
7in

845sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 10peça 370NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 180ll
170a
75g

d

r

in

306sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 11peça 371NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 228ll
188a
125g

d

r

in

429sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 12peça 372NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 328ll
183a
94g

d

r

in

600sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 13peça 373NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 232ll
136a
80g

d

r

in

316sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 14peça 374NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 277ll
246a
100g

d

r

in

681sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 15peça 375NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 258ll
213a
80g

d

r

in

550sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 16peça 376NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 305ll
138a
160g

d

r

in

421sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 17peça 377NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 373ll
224a
140g

d

r

in

836sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 18peça 378NúmLaixInd Ces Ile

30028UE zona 4sect. SJ337rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC30028-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-350Data 312ll
230a
95g

d

r

in

718sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'98
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 19peça 379NúmLaixInd Ces Ile

UE cala 3zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC-R-4101núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

i IVData ll

a
72g

423d

r
16in

1405sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 79d. 46prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat xestries xprox.

xmed.

xdis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P1-1Tipologia

Pontós'93
Restaurat (4 fragments).
Marques concèntriques a la superfície de fricció molt clares

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 20peça 380NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
110g

450d

r
17in

1590sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 98d. 39prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-42cTipologia

Trencat pels encaixos.
Anell molt poc marcat.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 21peça 381NúmLaixInd Ces Ile

20106UE 20zona SJ 137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20106-5-2núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

325-275Data 206ll
141a
120g

d

r

in

290sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2000
Posible vp
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 22peça 382NúmLaiInd Ces Ile

20113UE 20zona SJ 136sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20113-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

350-300Data 244ll
212a
121g

d

r

in

517sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'2000
Sense rentar
Té una nansa tallada

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 23peça 383NúmLaixInd Ces Ile

30131UE 30zona 2asect. FS382rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC30131-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 252ll
204a
78g

d

r

in

514sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2000
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 24peça 384NúmLaixInd Ces Ile

30122UE 30zona 3csect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC30122-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-350Data 442ll
225a
125g

d

r

in

995sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2000
Els còdols del conglomerat han saltat a la sup. de fricció.
UE = a 30042

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 25peça 385NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
110g

401d

r
15in

1262sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 63d. 10prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Sup. de fricció molt vacuolarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 26peça 386NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
167g

d
167r
9in

876sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 115prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 27peça 387NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
183g

344d

r
12in

929sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 50d. 42prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 28peça 388NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 348ll

a
135g

d
348r
10in

3803sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 40d. 26prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P-2Tipologia

no conserva el diàmetreObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 29peça 389NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 418ll

a
165g

d
194r
11in

1182sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 30peça 390NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC 628núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV ?Data ll

a
115g

d
145r
11in

660sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 25prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 31peça 391NúmLaixInd Ces Ile

11125UE 11zona 8sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11125-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data 411ll

a
135g

d
195r
15in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 75prof.

2?Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Pontós'98
Sembla té encaix tallat, i a la sup. de fricció d'aquesta nansa, un aranura que va bé
per agafar.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 32peça 392NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
117g

403d

r
24in

1275sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 103d. 40prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-40Tipologia

Molt fragmentat, restaurat (fa que tinguem el diàmetre).
Potser tenia encaixos i és el trencament.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 33peça 393NúmLaixInd Ces Ile

11052UE 11zona 4sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11052-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data ll

a
62g

317d

r
16in

789sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 50d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P1-2Tipologia

Pontós'95
Basalt molt mal conservat. Restaurat

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 34peça 394NúmLaixInd Ces Ile

127UE 10zona 1sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC127-3-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-150Data 180ll
155a
95g

d

r
11in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

ALBERT, 2003: mostra 6Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Pontós'92
No conserva el radi; frag. amb encaix sup. circular.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 35peça 395NúmLaixInd Ces Ile

317UE cala 3zona Gsect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 185ll
195a
95g

d

r

in

361sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'92Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 36peça 396NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 202ll
181a
95g

d

r

in

366sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 37peça 397NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 228ll
196a
97g

d

r

in

447sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'98
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 38peça 398NúmLaixInd Ces Ile

20099UE 20zona SJ119sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20099núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

375-350Data 182ll
143a
135g

d

r

in

260sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Pontós'98Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 39peça 399NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 217ll
213a
128g

d

r

in

462sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 40peça 400NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
97g

d
190r
12in

1134sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 41peça 401NúmLaixInd Ces Ile

es IVUE talla 6azona SJ 27sect. rec. B6quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

375-350Data 204ll
139a
90g

d

r

in

284sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 42peça 402NúmLaixInd Ces Ile

10284UE zona 6sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC10284-6-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 138ll
113a
113g

d

r

in

156sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

V-PTipologia

Pontós'97
Reompliment SL 63 (=10285)

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 43peça 403NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 129ll
126a
55g

d

r

in

163sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granit ?Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-PTipologia

Matèria primera difícil d'interpretar: sembla calcària amb concrecions i porositats.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 44peça 404NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 76ll
56a
68g

d

r

in

43sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 45peça 405NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 92ll
87a
80g

d

r

in

80sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 46peça 406NúmLaixInd Ces Ile

3102UE Ab 38zona 3sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC3102-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

450-425Data 213ll
189a
71g

d

r

in

403sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'97
Abocador 38

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 47peça 407NúmLaixInd Ces Ile

100012UE 100zona 100sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC100012-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 256ll
182a
103g

d

r

in

466sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'96
Sense rentar

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 48peça 408NúmLaixInd Ces Ile

20095UE 20zona SJ 134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20095-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 330ll
212a
170g

d

r

in

700sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'96
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 49peça 409NúmLaixInd Ces Ile

11010UE 11zona 1sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11010-6-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 384ll

a
121g

d
173r
16in

940sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 62prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-ATipologia

Pontós'93
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

xabandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 50peça 410NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
184g

d
196r
15in

1206sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 111prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 51peça 411NúmLaixInd Ces Ile

11124UE 11zona 8sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11124-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data ll

a
177g

d
161r
20in

814sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 20prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Pontós'98.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 52peça 412NúmLaixInd Ces Ile

11009UE 11zona 2sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11009-6-2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 269ll
241a
163g

d

r

in

648sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'93Observacions

sup hàb. farcim.

prof

xabandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 53peça 413NúmLaixInd Ces Ile

163UE 10zona 8sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC163-5-1núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-150Data 301ll
249a
77g

d

r

in

749sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Pontós'93Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 54peça 414NúmLaixInd Ces Ile

20063UE 20zona 1sect. SJ113rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20063-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

375-325Data 166ll
153a
115g

d

r

in

254sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'97
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 55peça 415NúmLaixInd Ces Ile

11009UE 11zona 2sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11009-6-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 222ll

a
85g

d
193r
12in

1170sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 28prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

ALBERT, 2003: mostra 5Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Pontós'93Observacions

sup hàb. farcim.

prof

xabandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 56peça 416NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 247ll
160a
119g

d

r

in

395sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'98Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 57peça 417NúmLaixInd Ces Ile

11010UE 11zona 1sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11010-6-2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 272ll
213a
97g

d

r

in

579sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

ALBERT, 2003: mostra 4Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'93Observacions

sup hàb. farcim.

prof

xabandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 58peça 418NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096-5-7núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 92ll
69a
83g

d

r

in

63sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'98
frag. inf.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 59peça 419NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096-5-2núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 116ll
96a
66g

d

r

in

111sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

frag. inf.Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 60peça 420NúmLaixInd Ces Ile

149UE 10zona 8sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC149-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-150Data 114ll
91a
67g

d

r

in

104sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'93
2 frag. inf. de la mateixa peça.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 61peça 421NúmLaixInd Ces Ile

30036UE 30zona 5sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC30036-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

375-350Data 183ll
130a
53g

d

r

in

238sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

indet.Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'98
Sense rentar.
Matèria indet. (dolomia?): pedra molt dura, grisa.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 62peça 422NúmLaixInd Ces Ile

12026UE 12zona 2sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC12026núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 192ll
136a
80g

d

r

in

261sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Pontós'95
Sense rentar.
Reompliment al sud sect. 2 (=12014)

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 63peça 423NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 188ll
172a
76g

d

r

in

323sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'98
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 64peça 424NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096-5-5núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus XVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 288ll
208a
120g

d

r

in

599sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'98Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 65peça 425NúmLaixInd Ces Ile

UE cala 3zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC-R-4100núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 288ll
190a
120g

d

r

in

547sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'93Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 66peça 426NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 220ll
142a
125g

d

r
15in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

No conserva el radi.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 67peça 427NúmLaixInd Ces Ile

148UE 10zona 1sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC148-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus XVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 235ll
174a
107g

d

r

in

409sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'93
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 68peça 428NúmLaixInd Ces Ile

20096UE 20zona SJ134sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20096-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 190ll
130a
125g

d

r

in

247sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 69peça 429NúmLaixInd Ces Ile

20089UE 20zona 1sect. SJ134rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20089-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 155ll
145a
140g

d

r

in

225sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-PTipologia

Pontós'97
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 70peça 430NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 262ll
164a
111g

d

r
7in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

No conserva el radi.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 71peça 431NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
130g

384d

r
13in

1158sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 45d. 42prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 72peça 432NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
127g

434d

r
18in

1479sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 101d. 45prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-11dTipologia

Es conserva fragmentat pel mig (enganxat amb un filferro).Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 73peça 433NúmLaixInd Ces Ile

10032UE 10zona 3sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC10032-5-4núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 470ll
295a
109g

d

r

in

1387sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Pontós'93
Conservat al jaciment, falcat amb 2 pedres en posició inclinada.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

xabandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 74peça 434NúmLaixInd Ces Ile

10271UE 10zona 1b2sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC10271-5-6núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data ll

a
65g

275d

r
14in

594sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 48d. 36prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P1-2Tipologia

Pontós'96
Conservat al jaciment,  estat de descomposició important.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 75peça 435NúmLaixInd Ces Ile

11073UE 11zona 4sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC11073-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 342ll
161a
85g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Pontós'96
Molt fragmentat, part restaurada. Trencament pel que podria ser el vessador.

Observacions

sup xhàb. farcim.

74prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 76peça 436NúmLaixInd Ces Ile

10039UE 10zona 2sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC10039-4-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 168ll
166a
74g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Pontós'94
A la mateixa UE, un altre frag. més petit inf., però no enganxen (sembla la mateixa
peça). Vessador molt ben tallat.

Observacions

sup xhàb. farcim.

62prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 77peça 437NúmLaixInd Ces Ile

100014UE 100zona 100sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC100014-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

200-175Data 80ll
79a
23g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto xdibuix

M-1Tipologia

Pontós'96
Vora amb acanaladura externa.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 78peça 438NúmLaixInd Ces Ile

11088UE 11zona 3sect. rec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació MC11088-5-3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 375ll
280a
70g

d

r

in

1050sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-PTipologia

Pontós'96
SL 287 (in situ)
in situ: mides aproximades, no dibuixat.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 79peça 439NúmLaixInd Ces Ile

11088UE 11zona 3sect. rec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació MC11088-5-2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 400ll
285a
80g

d

r

in

1140sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-PTipologia

Pontós'96
in situ: mides aproximades, no dibuixat.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 80peça 440NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-1núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 237ll
165a
86g

d

r

in

391sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Sense rentar (tota la sitja 137)

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 81peça 441NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-2núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 236ll
136a
90g

d

r

in

321sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 82peça 442NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-3núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 177ll
172a
99g

d

r

in

304sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 83peça 443NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-4núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 227ll
165a
143g

d

r

in

375sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 84peça 444NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-5núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 205ll
223a
90g

d

r

in

680sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 85peça 445NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-6núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 281ll
203a
78g

d

r

in

570sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

ALBERT, 2003: mostra 2Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 86peça 446NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-7núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus XVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 214ll
207a
108g

d

r

in

443sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

ALBERT, 2003: mostra 3Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 87peça 447NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-8núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 212ll
177a
55g

d

r

in

375sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granit?Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Molt brut, no podem determinar la matèria.
Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 88peça 448NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-9núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus XVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 254ll
160a
90g

d

r

in

406sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

ALBERT, 2003: mostra 1Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 89peça 449NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-10núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus XVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 262ll
257a
160g

d

r

in

673sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 90peça 450NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-11núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 209ll
153a
94g

d

r

in

320sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 91peça 451NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-12núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 156ll
113a
134g

d

r

in

176sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 92peça 452NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-13núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 192ll
137a
127g

d

r

in

263sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 93peça 453NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-14núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 210ll
151a
159g

d

r

in

317sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 94peça 454NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-15núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 182ll
164a
81g

d

r

in

298sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 95peça 455NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-16núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 213ll
97a
111g

d

r

in

207sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 96peça 456NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-17núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 140ll
105a
104g

d

r

in

147sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 97peça 457NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-18núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 142ll
124a
109g

d

r

in

176sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 98peça 458NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-19núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 128ll
118a
78g

d

r

in

151sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 99peça 459NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-20núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 127ll
95a
70g

d

r

in

121sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 100peça 460NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-21núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 154ll
84a
84g

d

r

in

129sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 101peça 461NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-22núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m vindet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 165ll
119a
65g

d

r

in

196sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 102peça 462NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-23núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 166ll
115a
117g

d

r

in

191sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

4 frags. mateixa bossa (MC102-105); basalt molt descomposat.
Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 103peça 463NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-23núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 113ll
83a
105g

d

r

in

94sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 104peça 464NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-23núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 94ll
67a
90g

d

r

in

63sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 105peça 465NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-23núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 82ll
63a
46g

d

r

in

52sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 106peça 466NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-24núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 111ll
93a
48g

d

r

in

103sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 107peça 467NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-24núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 138ll
68a
100g

d

r

in

94sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 108peça 468NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-24núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 138ll
73a
75g

d

r

in

101sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 109peça 469NúmLaixInd Ces Ile

20119UE 20zona SJ137sect. rec. quHab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MC20119-5-24núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 147ll
54a
46g

d

r

in

79sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Pontós'2001
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Mas Castellar-PontósJaciment 110peça 470NúmLaixInd Ces Ile

209UE FS6zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 600ll
370a
110g

d

r

in

2220sup.

vol.
27,1 Kgpes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit xgastat estries prox.

med.

xdis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto LÓPEZ, A.; PONS, E.; FERNÁNDEZ, J. M., 2001: 210dibuix

V-P3Tipologia

LÓPEZ, A.; PONS, E.; FERNÁNDEZ, J. M., 2001: 210 (foto), 202 (foto fossa), 214
(dibuix hipotètic)
Potser in situ.
Es conserva molt fragmentat.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Illa d'en ReixacJaciment 1peça 471NúmLaixInd Ces Ile

10040UE 18zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4596núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

fi III-i IIData 324ll

a
121g

d
209r
8in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 68d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-PTipologia

Nivell superficial, però datat de fi III-i II (A.Martín com. pers.)Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Illa d'en ReixacJaciment 2peça 472NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4569núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 303ll
187a
90g

d

r

in

567sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Illa d'en ReixacJaciment 3peça 473NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4571núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 339ll
206a
79g

d

r

in

698sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Illa d'en ReixacJaciment 4peça 474NúmLaixInd Ces Ile

1072UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4576núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 404ll
262a
124g

d

r

in

1058sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

veure datació ue Aurora.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 1peça 475NúmLaixInd Ces Ile

IVUE zona Campsect. rec. qu1BHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4501núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 476ll
201a
76g

d

r

in

957sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret'59-60Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 2peça 476NúmLaixInd Ces Ile

IIUE tall 13zona Pred.sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4490núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 431ll
187a
101g

d

r

in

806sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 64-65Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 3peça 477NúmLaixInd Ces Ile

IVUE zona Campsect. rec. qu1BHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4500núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 351ll
178a
93g

d

r

in

625sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 61-62Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 4peça 478NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2811núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 499ll
227a
86g

d

r

in

1133sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 62Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 5peça 479NúmLaixInd Ces Ile

IIIUE 3erzona sect. rec. qu3Hab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2571núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 470ll
189a
76g

d

r

in

888sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 60-61Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 6peça 480NúmLaixInd Ces Ile

IIIUE 3erzona sect. rec. qu3Hab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2569núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 467ll
237a
110g

d

r

in

1107sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 60-61Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 7peça 481NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4482núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
104g

434d

r
17in

1472sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 84d. 21prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-42aTipologia

Fitxa Museu- sense referència.
Fragmentat pel mig (pels encaixos).
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 8peça 482NúmLaixInd Ces Ile

E-IIUE tall 0zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 1561núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
137g

437d

r
14in

1499sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 66d. 48prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Fitxa sense núm. de campanya.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 9peça 483NúmLaixInd Ces Ile

UE zona 1erbancsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3853núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
133g

408d

r
21in

1307sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 45d. 46prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Ullastret' 60.
"suelo debajo llar"
Es conserva en 3 frags. (3853/1-3)
Sense rentar

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 10peça 484NúmLaixInd Ces Ile

IIUE àrea22/zona Pred.N.sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4582núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 350ll

a
136g

d
266r
22in

2222sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 55d. 60prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P-2Tipologia

Ullastret' 71-72Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 11peça 485NúmLaixInd Ces Ile

IIUE murallazona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4603núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 327ll

a
130g

d
140r
16in

615sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 45prof.

1?Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Ullastret' 59
Possiblement té encaix lateral (pel trencament).
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 12peça 486NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4483núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
125g

392d

r
22in

1206sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 51d. 25prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Fitxa - sense referència
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 13peça 487NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4577núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
146g

428d

r
12in

1438sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 79d. 49prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Fitxa - sense referència
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 14peça 488NúmLaixInd Ces Ile

E-VI?UE Frigoletazona E,III-62sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2818núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 411ll

a
156g

d
218r
9in

1492sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 66d. 57prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-PTipologia

Ullastret' 61-62
Tall int. Frigoleta Torre 2 cloaca.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 15peça 489NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4573núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
85g

340d

r
16in

907sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 30d. 65prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 16peça 490NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4579núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
105g

463d

r
8in

1683sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 74d. 51prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P1-2Tipologia

Fitxa- sense referència.
Està trencat en 3 frags., i foradat per l'orifici central.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 17peça 491NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4479núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
109g

409d

r
14in

1313sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 65d. 48prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Fitxa- sense referència.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 18peça 492NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4514núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 189ll
178a
93g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-PTipologia

Fitxa- sense referència.
Frag. no conserva el radi.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 19peça 493NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4459núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
120g

d
212r
15in

1411sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-PTipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 20peça 494NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4563núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 357ll

a
97g

d
181r
8in

1029sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 64d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-PTipologia

Ullastret' 63 (fitxa: "veure llibreta inv. general")
GENÍS, Làm. CXXV-2, nº 241

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 21peça 495NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Frigoletazona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4492núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 301ll

a
70g

d
215r
5,5in

1451sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 57d. 32prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-PTipologia

Ullastret' 60Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 22peça 496NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4521núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 236ll
192a
156g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-PTipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 23peça 497NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4516núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 343ll
200a
113g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-PTipologia

Fitxa- sense referència
Frag. molt rodat (per això no dibuixat).

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 24peça 498NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4458núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 383ll

a
81g

d
193r
1in

1170sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 64d. 63prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 25peça 499NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4491núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 306ll

a
100g

d
148r
10in

688sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 47d. 86prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-PTipologia

Fitxa- sense referència
Es conserva molt fragmentat (es gres es desfà)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 26peça 500NúmLaixInd Ces Ile

E-IUE tall Fzona Campsect. rec. quHab. carrer

Museu d'UllastretLloc de conservació 1551núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 589ll
377a
101g

d

r

in

2221sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 57. Fracturat pel mig.
Exposició permanent (molí PSA 26-66)
GENÍS, Làm. CXIX 2, nº 232; OLIVA (1956), p.52, Làm. XXXVIII.1

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 27peça 501NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4595núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
120g

377d

r
14in

1116sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 72d. 8prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-40Tipologia

Ullastret' 57-58
"obras cas guarda acròpolis"
Sense rentar

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 28peça 502NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4478núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll
218a
157g

d
207r
7in

1345sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 73prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 29peça 503NúmLaixInd Ces Ile

UE int. Istm.zona Dep.13sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3328núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 355ll

a
125g

d
176r
10in

973sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 43prof.

1?Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Ullastret' 69-70Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 30peça 504NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4477núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 348ll

a
117g

d
177r
11in

984sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 30prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 31peça 505NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4476núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 355ll

a
133g

d
175r
23in

962sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 31prof.

1?Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 32peça 506NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4564núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 302ll

a
135g

d
138r
15in

598sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 42prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Ullastret' 69.
Fitxa: "veure llibreta inv."
GENÍS, Làm. CXXIV. 1, nº 238

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 33peça 507NúmLaixInd Ces Ile

E-IIIfinalUE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3866núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
121g

d
170r
13in

907sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 32prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 62
Corte general entre las torres Frigoleta 1 y 2
GENÍS, Làm. CXXI, nº 234

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 34peça 508NúmLaixInd Ces Ile

E-IIIfinalUE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3864núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
101g

d
133r

in

555sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 17prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 62
Corte general entre las torres Frigoleta 1 y 2
GENÍS, Làm. CXXI, nº 234

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 35peça 509NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4481núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
99g

d
195r

in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 22prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 36peça 510NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Oest Ezona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3738núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
123g

d
121r

in

460sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 57-58Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 37peça 511NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Campzona murallasect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4604núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
150g

d
176r

in

973sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 96prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 59Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 38peça 512NúmLaixInd Ces Ile

IVUE zona sect. rec. qu1 BHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4499núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 227ll
126a
110g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 59-60
Esquerra carrer 1

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 39peça 513NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Campzona UU2sect. murallarec. qu5Hab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 1560núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 220ll
130a
127g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 59-60Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 40peça 514NúmLaixInd Ces Ile

UE int.Istm.zona Dep.13sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3328núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
105g

d
140r

in

615sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 42prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Ullastret' 69-70Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 41peça 515NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4550núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
¬115g

¬430d

r

in

1451sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 45prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Fitxa- sense referència
Molt fragmentat (5 frags.), no encaixen perquè estan molt rodats i falta gran part de
l'orifici central.- No foto

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 42peça 516NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Campzona tall18sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4665núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 231ll
203a
80g

d

r

in

469sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 64-65Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 43peça 517NúmLaixInd Ces Ile

IVUE tallzona Nsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3782núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 308ll
207a
81g

d

r

in

638sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 12ª camp.
Té un orifici a la cara inf. (circular no perforant).
GENÍS, Làm. CXX, nº 233

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 44peça 518NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Campzona tall18sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4667núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 192ll
152a
57g

d

r

in

292sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Ullastret' 64-65Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 45peça 519NúmLaixInd Ces Ile

II-finalUE int.Istm.zona Dep.6sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4591núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 285ll
207a
77g

d

r

in

590sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 69-70Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 46peça 520NúmLaixInd Ces Ile

VIIIUE zona sect. rec. quHab. costatcarrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4671núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 166ll
162a
80g

d

r

in

269sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1?Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Ullastret' 57-58Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 47peça 521NúmLaixInd Ces Ile

UE Campzona CT1-Nsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3807núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 301ll
185a
120g

d

r

in

557sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 75
Paviment adoquinat.
Es conserva molt fragmentat (4 frags.)

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 48peça 522NúmLaixInd Ces Ile

II-finalUE istm.zona Dep.6 Ssect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4592núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 344ll
191a
95g

d

r

in

657sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 69-70
Es conserva en 4 frags.
GENÍS, Làm. CIX, nº 214

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 49peça 523NúmLaixInd Ces Ile

UE 1erbanczona sect. rec. qu1Hab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3856núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 262ll
129a
83g

d

r

in

338sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 61
GENÍS, Làm. CXII. 1, nº 218

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 50peça 524NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4472núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 201ll
114a
59g

d

r

in

229sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 51peça 525NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4551núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 308ll
203a
102g

d

r

in

625sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 52peça 526NúmLaixInd Ces Ile

últimaUE Campzona tall 6csect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3854núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 306ll
264a
83g

d

r

in

808sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 63
GENÍS, Làm. CXI, nº 217

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 53peça 527NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 1563núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 285ll
163a
128g

d

r

in

465sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

No fitxaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 54peça 528NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4553núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 377ll
264a
97g

d

r

in

995sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 55peça 529NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4552núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 268ll
228a
86g

d

r

in

611sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 56peça 530NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4469núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 275ll
197a
74g

d

r

in

542sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 57peça 531NúmLaixInd Ces Ile

E-IV,E-VUE tall H3zona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3859núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 234ll
212a
96g

d

r

in

496sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Ullastret' 58
GENÍS, Làm. CXIV, 1,  nº 223

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 58peça 532NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4467núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 199ll
193a
96g

d

r

in

384sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 59peça 533NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4462núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 241ll
193a
147g

d

r

in

465sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 60peça 534NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4572núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 326ll
208a
69g

d

r

in

678sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 61peça 535NúmLaixInd Ces Ile

UE 3erbanczona suelo66sect. rec. qu4Hab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3858núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 214ll
197a
81g

d

r

in

422sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Ullastret' 61
GENÍS, Làm. CXIII, 1,  nº 220

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 62peça 536NúmLaixInd Ces Ile

IIUE tall 18zona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4666núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 223ll
178a
94g

d

r

in

397sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Ullastret' 65Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 63peça 537NúmLaixInd Ces Ile

IIUE àrea22/zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4584núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 194ll
181a
100g

d

r

in

351sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Ullastret' 72
Àrea 22/23 Nord (llar). Pred. N. Sub. Inferior, UE II

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 64peça 538NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4466núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 163ll
161a
65g

d

r

in

262sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 65peça 539NúmLaixInd Ces Ile

UE àrea22/zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4583núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 276ll
183a
100g

d

r

in

505sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 72
Àrea 22/23 Nord (llar). Pred. N. Sub. Inferior, UE II

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 66peça 540NúmLaixInd Ces Ile

E-IUE tall Fzona Campsect. rec. quHab. carrer

Museu d'UllastretLloc de conservació 2811núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 484ll
220a
85g

d

r

in

1065sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 57.
Exposició permanent (molí PSA 26-66)
GENÍS, Làm. CXIX 2, nº 232; OLIVA (1956), p.52, Làm. XXXVIII.1

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 67peça 541NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4471núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 365ll
179a
103g

d

r

in

653sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 68peça 542NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4455núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 278ll
239a
104g

d

r

in

664sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Té les marques de fabricació (pic) als laterals; igual que els morters.
Fitxa- sense referència

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 69peça 543NúmLaixInd Ces Ile

UE tall 6-E?zona B-Dsect. Frigoletrec. quHab. carrer

Museu d'UllastretLloc de conservació 2809núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
110g

430d

r
13in

1451sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 60d. 44prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Ullastret' 62
Exposició permanent (molí PSA 69-84)
GENÍS, Làm. CXXVI-VII, nº 242 i 243

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 70peça 544NúmLaixInd Ces Ile

E-IIIUE Istm.zonzona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3748núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 317ll
233a
105g

d

r

in

739sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 74
Restes de cabanes a la roca. Sitges 201-203, E-III, Istme Central.
GENÍS, Làm. CVIII,1, nº 212

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 71peça 545NúmLaixInd Ces Ile

E-IIIUE Campzona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3860núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 482ll
186a
101g

d

r

in

897sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa sense núm. de campanya.
GENÍS, Làm. CXIII, 2, nº 3860

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 72peça 546NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4570núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 468ll
208a
117g

d

r

in

973sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 73peça 547NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4454núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 388ll
174a
127g

d

r

in

675sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 74peça 548NúmLaixInd Ces Ile

VIIUE Campzona sect. rec. quHab. xcarrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4670núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 470ll
200a
106g

d

r

in

940sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 58
Carrer costat sud després del pilar.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 75peça 549NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4473núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 318ll
257a
151g

d

r

in

817sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 76peça 550NúmLaixInd Ces Ile

UE sitja 84zona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2815núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 392ll
237a
76g

d

r

in

929sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 61-62Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 77peça 551NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4453núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 470ll
210a
110g

d

r

in

987sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 78peça 552NúmLaixInd Ces Ile

E-IIUE cabanazona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 223núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 446ll
210a
86g

d

r

in

937sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 47
Cabana Riera nº1, al extremo  E. de la montaña de S. Andreu
OLIVA (1947).- Diario, pp. 66-68; OLIVA (1954).- Archivo de la Comisaría Prov. de
Excv. Arq. de Gerona en 1954, p. 47, f. XIV, 2

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 79peça 553NúmLaixInd Ces Ile

IIUE tall 18zona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4664núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 350ll
268a
105g

d

r

in

938sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 65Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 80peça 554NúmLaixInd Ces Ile

VUE tall 4zona tallsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3852núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 328ll
258a
76g

d

r

in

846sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 62
GENÍS, Làm. CXVIII, 2, nº ?

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 81peça 555NúmLaixInd Ces Ile

IIIUE Istmezona Dep. 11sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4589núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 344ll
314a
97g

d

r

in

1080sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 69-70Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 82peça 556NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4574núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 329ll
300a
65g

d

r

in

987sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 83peça 557NúmLaixInd Ces Ile

VUE int.Frigolzona tall 4sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3852núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 370ll
234a
78g

d

r

in

866sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 62
GENÍS, Làm. CXVII, 2, nº ?

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 84peça 558NúmLaixInd Ces Ile

UE tall 6-E?zona B-Dsect. Frigoletrec. quHab. carrer

Museu d'UllastretLloc de conservació 2808núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
136g

455d

r
19,5in

1625sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 101d. 32prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació xmolí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-41dTipologia

Ullastret' 62
Exposició permanent (molí PSA 69-84)
GENÍS, Làm. CXXVI-VII, nº 242 i 243

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 85peça 559NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4470núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 350ll
273a
70g

d

r

in

956sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Fitxa- sense referènciaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 86peça 560NúmLaixInd Ces Ile

UE sitja 84zona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2816núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 324ll
282a
150g

d

r

in

914sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Ullastret' 62Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 87peça 561NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4475núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 391ll
363a
76g

d

r

in

1419sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Fitxa- no diu la procedència.
GENÍS, Làm. CXXX, nº 245

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 88peça 562NúmLaixInd Ces Ile

VUE tall int.zona Frigoletasect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4524núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 442ll
365a
120g

d

r

in

1613sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Ullastret' 60Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 89peça 563NúmLaixInd Ces Ile

IIUE murallazona Campsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4486núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 238ll
183a
110g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 59Observacions

sup hàb. farcim.

33prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 90peça 564NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. K?carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3056núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 390ll
362a
124g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

3Encaix anell vora xpeu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 64: "corte para numerar II o III"
GENÍS, Làm. CVI, nº 209
Molt bona talla, però en procès de fabricació: falta per repicar la superfície de fricció.

Observacions

sup hàb. farcim.

0prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 91peça 565NúmLaixInd Ces Ile

E-IIIUE Frigoletazona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3863núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 296ll
276a
72g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

3Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 63
GENÍS, Làm. XCIII, 1, nº 183
En procès de fabricació: té marques de pic per tot arreu.

Observacions

sup hàb. farcim.

17prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 92peça 566NúmLaixInd Ces Ile

E-IIIUE Frigoletazona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 2814núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 377ll
312a
84g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

3Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 63: "corte Frigoleta 1 general E-III".
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

9prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 93peça 567NúmLaixInd Ces Ile

IIUE Frigoletazona murallasect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4487núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 294ll
291a
73g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

3Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 57
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

0prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 94peça 568NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3806núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 208ll
138a
86g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

GENÍS, Làm. XCV, nº 188Observacions

xsup hàb. farcim.

30prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 95peça 569NúmLaixInd Ces Ile

E-IVUE Frigoletazona sect. rec. qu4Hab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3851núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 304ll
204a
103g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 62
GENÍS, Làm. XCVI, nº 189
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup xhàb. farcim.

27prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 96peça 570NúmLaixInd Ces Ile

VUE Frigoletazona tall 4sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 3852núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 254ll
211a
69g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 62
GENÍS, Làm. XCVII, 2
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

25prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 97peça 571NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4463núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 271ll
187a
65g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
xnansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Fitxa- sense referència
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

18prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 98peça 572NúmLaixInd Ces Ile

IIIUE tall int.zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4494núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 221ll
189a
75g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 60
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 99peça 573NúmLaixInd Ces Ile

IIUE tall int.zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4493núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 210ll
165a
67g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 60
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

18prof

abandó

Vv



Puig de Sant Andreu-UllastretJaciment 100peça 574NúmLaixInd Ces Ile

IIUE tall int.zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit Museu d'UllastretLloc de conservació 4495núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 282ll
227a
79g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Ullastret' 60
En procès de fabricació: té marques de pic.

Observacions

sup hàb. farcim.

32prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 1peça 575NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu3Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 50núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data ll

a
130g

447d

r
9in

1569sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 46d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P2-2Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 2peça 576NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu3Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data ll

a
137g

385d

r
13in

1164sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Peça restaurada (sembla que amb ciment).
Sense rentar.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 3peça 577NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 126núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data ll

a
125g

335d

r
17,5in

881sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-31aTipologia

Erosionat per l'encaix vertical.
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 4peça 578NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu3Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 292ll
235a
88g

d

r

in

686sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 5peça 579NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu2Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 47núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 234ll
199a
100g

d

r

in

466sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 6peça 580NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 295ll
186a
137g

d

r

in

549sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 7peça 581NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu1Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 54núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 234ll
200a
75g

d

r

in

648sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 8peça 582NúmLaixInd Ces Ile

7UE 13zona I, IIIsect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 51núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 323ll
202a
93g

d

r

in

652sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Sense rentar.Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 9peça 583NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació MB R2 301núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 321ll
306a
127g

d

r

in

982sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 10peça 584NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 376ll
262a
152g

d

r

in

985sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 11peça 585NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu3Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 52núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 270ll
240a
134g

d

r

in

648sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentar.Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 12peça 586NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 293ll
200a
116g

d

r

in

586sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 13peça 587NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 58núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 393ll
250a
116g

d

r

in

983sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Sense rentar.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 14peça 588NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu6Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació 43núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 117ll
106a
76g

d

r

in

124sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Conservat al dipòsit com molí (PCS 14-15)?
Sense rentar.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 15peça 589NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 340ll
251a
110g

d

r

in

853sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Conservat al dipòsit com molí (PCS 14-15)?
Sense rentar.

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 16peça 590NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. qu4Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 137ll
94a
56g

d

r

in

129sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Conservat al dipòsit com molí (PCS 16-17)?
Sense rentar.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 17peça 591NúmLaixInd Ces Ile

7UE III 3zona sect. rec. qu3Hab. carrer

Can ComadranLloc de conservació PC U7 III 3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 378ll
225a
115g

d

r

in

851sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Conservat al dipòsit com molí (PCS 16-17)?
Sense rentar.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 1peça 592NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 203ll
181a
53g

d

r

in

367sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 2peça 593NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 354ll
274a
121g

d

r

in

970sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 3peça 594NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 324ll
214a
165g

d

r

in

693sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Al magatzem es conserva junt a PEM 4: molí (PEM 3-4)?Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 4peça 595NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 153ll
74a
50g

d

r

in

113sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Al magatzem es conserva junt a PEM 3: molí (PEM 3-4)?Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 5peça 596NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 268ll
232a
103g

d
205r
10in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. 57d. 30prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 6peça 597NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 216ll
200a
60g

d
206r
4,5in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 7peça 598NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 390ll
290a
87g

d

r

in

1131sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 8peça 599NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 348ll
195a
115g

d

r

in

679sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 9peça 600NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 320ll
176a
85g

d

r

in

563sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Fragmentada pel mig i restaurada.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 10peça 601NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
107g

399d

r
9in

1243sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 55d. +19prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P2-2Tipologia

Orifici central ple de sediment: no coneixem la profunditat.
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 11peça 602NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
112g

392d

r
18in

1206sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 60d. 34prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Conserva sediment a l'orifici central.
Sense rentar.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 12peça 603NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
151g

368d

r
22in

1063sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 53d. 54prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 13peça 604NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 369ll

a
75g

d
181r
1,5in

1029sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 46d. 48prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 14peça 605NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 400ll

a
181g

d
184r
11in

1063sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 27prof.

Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 15peça 606NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
95g

438d

r
13in

1506sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 102d. 15prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-41bTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 16peça 607NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 320ll
248a
85g

d

r

in

794sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 17peça 608NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 490ll

a
75g

d
221r
7in

1534sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 80d. 61prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Superfície de fricció inusual: perfil en SObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 18peça 609NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 468ll

a
105g

d
188r
11in

1110sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 21prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 19peça 610NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
171g

403d

r
12in

1275sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 88d. 143prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Possiblement era una passiva reaprofitada com a activa: peça molt gruixuda i
superfície exterior fregada.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 20peça 611NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
126g

452d

r
12in

1604sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 85d. 46prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
1 xenc. horitz.

1 xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-41cTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 21peça 612NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 300ll
296a
207g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 99d. 65prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Peça segurament reutilitzada com a mateial de construcció: té els laterals tallats en
forma quadrangular.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 22peça 613NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
179g

367d

r
21in

1057sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 97d. 39prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 23peça 614NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
212g

454d

r
22in

1618sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 70d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 24peça 615NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
165g

498d

r
23in

1947sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 75d. 60prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
xnansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-32fTipologia

Sistema d'encaixos peculiar: 2 nanses tallades i en el traçat del seu diàmetre, 2
orificis verticals circulars.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 25peça 616NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
163g

402d

r
21in

1269sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 52d. + 28prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Conserva sediment a l'orifici central: profunditat real desconeguda.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 26peça 617NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
174g

344d

r
8in

929sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 145d. 165prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Peça segurament reutilitzada com a mateial de construcció: orifici central enorme,
retatllat.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 27peça 618NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 522ll
284a
117g

d

r

in

1482sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 28peça 619NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 430ll

a
168g

d
250r
2,5in

1963sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 49d. 50prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 29peça 620NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 1942núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 347ll
209a
116g

d

r

in

725sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 30peça 621NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 356ll
199a
80g

d

r

in

708sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 31peça 622NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 221ll
186a
87g

d

r

in

411sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 32peça 623NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 229ll
227a
85g

d

r

in

520sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 33peça 624NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
135g

535d

r
16,5in

2247sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 71d. 20prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
xnansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-32fTipologia

Es conserva en 3 frags.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 34peça 625NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 353ll
301a
80g

d

r

in

1063sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 35peça 626NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 290ll

a
95g

d
156r
17in

764sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 10prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 36peça 627NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 282ll

a
79g

d
140r
6in

615sup.

vol.

pes

Orifici central x ?perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 37peça 628NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 213ll

a
80g

d
211r
12in

1398sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 38peça 629NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 180ll

a
130g

d
184r
25in

1063sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 68prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 39peça 630NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 193ll

a
105g

d
135r
26in

572sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 40peça 631NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 206ll
145a
65g

d

r

in

299sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 41peça 632NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 250ll
215a
101g

d

r

in

538sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 42peça 633NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data ll

a
96g

447d

r
10in

1569sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 87d. 32prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 43peça 634NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data ll

a
86g

383d

r
10in

1152sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 99d. 41prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-42cTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 44peça 635NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 326ll
253a
87g

d

r

in

825sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

x ?nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 45peça 636NúmLaiInd Ces Ile

fase IUE 41Bzona fortificacsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 41Bnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

550-475/450?Data 441ll

a
54g

d
231r
1,5in

1676sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 48prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-PTipologia

Es conserva en 2 frags.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 46peça 637NúmLaiInd Ces Ile

niv. 2UE 34zona Osect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 34núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V x?IV III II I

IV ?Data 406ll

a
119g

d
190r
20in

1134sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat xestries xprox.

xmed.

xdis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Té marques concèntriques a la superfície de fricció.
Fragmentat per l'encaix.

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 47peça 638NúmLaiInd Ces Ile

niv. 2UE 34zona Osect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V x?IV III II I

IV ?Data 249ll
198a
100g

d

r

in

493sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 48peça 639NúmLaiInd Ces Ile

niv. 1UE 36zona SOsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 36núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI x?V IV III II I

450/425-400Data 266ll
237a
74g

d

r

in

630sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 49peça 640NúmLaiInd Ces Ile

niv. 1UE 36zona SOsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 36núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI x?V IV III II I

450/425-400Data 370ll
224a
85g

d

r

in

829sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

Tipologia

Dubtosa, superfície de fricció no fregada.Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 50peça 641NúmLaiInd Ces Ile

niv. 1UE 36zona SOsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 36núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI x?V IV III II I

450/425-400Data 246ll

a
107g

d
175r
17in

962sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 51peça 642NúmLaiInd Ces Ile

niv. 1UE 36zona SOsect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació PM 36núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI x?V IV III II I

450/425-400Data 395ll

a
83g

d
185r
14in

1075sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 76d. 31prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 52peça 643NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 367ll
217a
191g

d

r

in

796sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Molí de vitrina museu: exposat amb PEM53 (molí PEM52-PEM53); però són de
diferent material.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 53peça 644NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 485ll
308a
80g

d

r

in

1494sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

Tipologia

Molí de vitrina museu: exposat amb PEM52 (molí PEM52-PEM53); però són de
diferent material.
No dibuixat, perquè està fixat a la vitrina (mides aproximades)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 54peça 645NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
110g

360d

r

in

1017sup.

vol.

pes

Orifici central x ?perf. no perf. 54d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R2-A2-31cTipologia

Molí de vitrina museu: exposat amb PEM55 (molí PEM54-PEM55); però són de
diferent material.
No dibuixat, perquè està fixat a la vitrina (mides aproximades)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 55peça 646NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
64g

370d

r

in

1075sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R2-P1-2?Tipologia

Molí de vitrina museu: exposat amb PEM54 (molí PEM54-PEM55); però són de
diferent material.
No dibuixat, perquè està fixat a la vitrina (mides aproximades)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 56peça 647NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
185g

583d

r

in

2668sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 140d. 15prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R2-A2-32aTipologia

Exposició museu: reconstrucció amb sistema d'enmanegament (molí
PEM56-PEM57); però la passiva és molt prima i de diàmetre inferior.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 57peça 648NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
120g

580d

r

in

2641sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R2-P1-2?Tipologia

Exposició museu: reconstrucció amb sistema d'enmanegament (molí
PEM56-PEM57); però la passiva és molt prima i de diàmetre inferior.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 58peça 649NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
155g

432d

r
8in

1465sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 64d. 49prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 59peça 650NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
117g

582d

r
21in

2659sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 85d. 16prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
xnansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-32fTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 60peça 651NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
105g

436d

r
14in

1492sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 77d. 28prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
2 xenc. horitz.

perf. lateral
1 xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-22bdTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 61peça 652NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
105g

395d

r
9,5in

1225sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 64d. 44prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P2-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM61-PEM62Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 62peça 653NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
80g

432d

r
9in

1465sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 87d. 43prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-11bTipologia

Exposició museu: molí PEM61-PEM62Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 63peça 654NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
88g

376d

r
8,5in

1110sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 53d. 47prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P1-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM63-PEM64
Restaurat, es conserva en 2 frags.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 64peça 655NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
105g

390d

r
10in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 83d. 35prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-42bTipologia

Exposició museu: molí PEM63-PEM64Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 65peça 656NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
115g

429d

r
12in

1445sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 62d. 52prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM65-PEM66; però són de diferent material.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 66peça 657NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
127g

452d

r
12in

1604sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 86d. 60prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-41bTipologia

Exposició museu: molí PEM65-PEM66; però són de diferent material.
L'encaix arriba fins a l'orifici central.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 67peça 658NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
86g

360d

r
7in

1017sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 54d. 35prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P1-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM67-PEM68Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 68peça 659NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
127g

415d

r
16in

1352sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 66d. 65prof.

2Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
xnansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-42fTipologia

Exposició museu: molí PEM67-PEM68Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 69peça 660NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
110g

410d

r
14in

1320sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 71d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM69-PEM70Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 70peça 661NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
95g

416d

r
14in

1358sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 96d. 32prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
xperforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-41bdTipologia

Exposició museu: molí PEM69-PEM70Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 71peça 662NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
104g

401d

r
6,5in

1262sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 54d. 47prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P2-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM71-PEM72; però són de diferent material.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 72peça 663NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
125g

408d

r
14in

1307sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 89d. 80prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
1 xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

1 xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-51b1eTipologia

Exposició museu: molí PEM71-PEM72; però són de diferent material.
L'encaix arriba a l'orifici central i té una nansa tallada.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 73peça 664NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
112g

390d

r
14in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 59d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM73-PEM74Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 74peça 665NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
97g

384d

r
10in

1158sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 90d. 64prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-A1-11bTipologia

Exposició museu: molí PEM73-PEM74Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 75peça 666NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
137g

410d

r
12in

1320sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 48d. 39prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Exposició museu: molí PEM75-PEM76Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 76peça 667NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
120g

434d

r
15in

1479sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 93d. 65prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació x ?molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-31bTipologia

Exposició museu: molí PEM75-PEM76Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 77peça 668NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit SigeanLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

?Data 172ll
130a
70g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell xvora xpeu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-1Tipologia

Són 3 frags.
Nodibuixat: demanar Eric

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 78peça 669NúmLaiInd Ces Ile

UE 17zona sect. rec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IV - i. IIIData ll

a
~ 90g

~ 460d

r

in

1661sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 100d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Es conserva en 3 frags.
Vista la superfície de fricció, clavat a terra.
No dibuixat

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 79peça 670NúmLaiInd Ces Ile

UE 19zona sect. rec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 297ll

a
130g

d
175r
12in

962sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 73prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Es troba sobre un mur.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Pech MahoJaciment 80peça 671NúmLaiInd Ces Ile

UE pòrticzona sect. rec. quHab. carrer

jacimentLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
175g

645d

r
16in

3266sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 150d. 75prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-41?Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 1peça 672NúmxLaiInd Ces Ile

C-IVUE E-13zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-13, C-IVnúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-75Data 209ll
163a
89g

d

r

in

341sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Frag. informe, molt descomposat.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 2peça 673NúmxLaiInd Ces Ile

C-IVUE E-13zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-13, C-IVnúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-75Data 100ll
70a
65g

d

r

in

70sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Frag. informe, molt descomposat.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 3peça 674NúmxLaiInd Ces Ile

C-IVUE E-13zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-13, C-IVnúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-75Data 136ll
90a
91g

d

r

in

122sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Frag. informe, molt descomposat.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 4peça 675NúmxLaiInd Ces Ile

C-IVUE E-13zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-13, C-IVnúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-75Data 112ll
109a
66g

d

r

in

122sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Frag. informe, molt descomposat.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 5peça 676NúmxLaiInd Ces Ile

C-IVUE E-13zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-13, C-IVnúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-75Data 134ll
84a
79g

d

r

in

113sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Frag. informe, molt descomposat.
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 6peça 677NúmxLaiInd Ces Ile

C-IVUE E-13zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-13, C-IVnúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-75Data 189ll
189a
149g

d

r

in

357sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Medicina UABJaciment 7peça 678NúmxLaiInd Ces Ile

C-IUE E-14zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-14, C-Inúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 271ll
200a
87g

d

r

in

542sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 8peça 679NúmxLaiInd Ces Ile

C-IUE E-16zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-16, C-Inúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 246ll
119a
93g

d

r

in

293sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 9peça 680NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-15zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-15, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 194ll
142a
107g

d

r

in

275sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Medicina UABJaciment 10peça 681NúmxLaiInd Ces Ile

C-IUE E-8zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-8, C-Inúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 202ll
138a
60g

d

r

in

279sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 11peça 682NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-12zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-12, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VI-VData 135ll
74a
75g

d

r

in

100sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Medicina UABJaciment 12peça 683NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-12zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-12, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VI-VData 105ll
96a
85g

d

r

in

101sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 13peça 684NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-12zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-12, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VI-VData 84ll
78a
58g

d

r

in

66sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 14peça 685NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-15zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-15, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 75ll
65a
50g

d

r

in

49sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 15peça 686NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-15zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-15, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 86ll
62a
45g

d

r

in

53sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 16peça 687NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-15zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-15, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 88ll
87a
55g

d

r

in

77sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 17peça 688NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-15zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-15, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 89ll
84a
57g

d

r

in

75sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 18peça 689NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-15zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-15, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data 82ll
87a
80g

d

r

in

71sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 19peça 690NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIIUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-7, C-IIInúm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
620g

390d

r
17in

1194sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 70prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

R2-P3-2Tipologia

dibuix a parti d'ALONSO 2002b: 118, fig. 8.5)
Sense rentar

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 1peça 691NúmxLaiInd Ces Ile

2059UE 2zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-217-2059núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

375-300Data 394ll
184a
172g

d
180r
1in

1017sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 108prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-PTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 2peça 692NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 478núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
157g

412d

r
26in

1332sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 77d. 59prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-31aTipologia

Sense rentarObservacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 3peça 693NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
195g

d
229r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 130prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 4peça 694NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 481núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 496ll
173a
137g

d

r

in

858sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 5peça 695NúmxLaiInd Ces Ile

3002UE 3zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x-00-3002núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-400Data 124ll
107a
85g

d

r

in

133sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 6peça 696NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 241ll
124a
108g

d

r

in

299sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Can XercavinsJaciment 7peça 697NúmxLaiInd Ces Ile

5136UE zona ST-180sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 316núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 211ll
147a
87g

d

r

in

310sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 8peça 698NúmxLaiInd Ces Ile

3050UE TR-86zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-3050núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

475-425Data 201ll
108a
70g

d

r

in

217sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 9peça 699NúmxLaiInd Ces Ile

3055UE zona 19sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-3055núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

475-425Data 252ll
224a
73g

d

r

in

564sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-1Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 10peça 700NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 223ll
198a
116g

d

r
20in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 11peça 701NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x-1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 251ll
192a
106g

d

r

in

482sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 12peça 702NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x90núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 320ll
148a
85g

d

r

in

474sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 13peça 703NúmxLaiInd Ces Ile

3078UE 3zona ST-93sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-3078núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

475-425Data 97ll
79a
45g

d

r

in

77sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

indet.Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 14peça 704NúmxLaiInd Ces Ile

3078UE 3zona ST-93sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-3078núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

475-425Data 130ll
61a
60g

d

r

in

79sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Can XercavinsJaciment 15peça 705NúmxLaiInd Ces Ile

3078UE 3zona ST-93sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-3078núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

475-425Data 109ll
82a
71g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 41prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

44prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 16peça 706NúmxLaiInd Ces Ile

3078UE 3zona ST-93sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació x94-3078núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

475-425Data 152ll
110a
105g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

14prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 17peça 707NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 477núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
124g

440d

r
11,5in

1520sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 92d. 86prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-12aTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Can XercavinsJaciment 18peça 708NúmxLaiInd Ces Ile

1003UE 1zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 605núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data ll

a
189g

423d

r
16in

1405sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 85d. 138prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-12aTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 1peça 709NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 495núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
166g

395d

r
20in

1225sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 60d. 155prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 2peça 710NúmxLaiInd Ces Ile

20UE 2zona 1sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O86-20, MC480núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-300Data ll

a
144g

434d

r
25in

1479sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 126d. 62prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-12aTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 3peça 711NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
211g

d
210r
16in

1385sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 70prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 4peça 712NúmxLaiInd Ces Ile

272UE 2zona 11sect. XIrec. quST-4Hab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O89-272núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-375Data 341ll
291a
86g

d

r

in

992sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 5peça 713NúmxLaiInd Ces Ile

5025UE 5zona 13sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O95-5025-128,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

300-200Data 286ll
243a
105g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

33prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 6peça 714NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 260núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 259ll
207a
105g

d

r

in

536sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

32prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 7peça 715NúmxLaiInd Ces Ile

279UE 2zona 11sect. ST-4rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O89-279, MC482núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

425-375Data 241ll
180a
94g

d

r

in

434sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 8peça 716NúmxLaiInd Ces Ile

6UE 2zona 12sect. XIIrec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O89-6, MC484núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

525-300Data 201ll
150a
79g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

45prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 9peça 717NúmxLaiInd Ces Ile

227UE 2zona 10sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O88-227núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

525-425Data 209ll
117a
77g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell xvora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

25prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 10peça 718NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació 235núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 78ll
72a
70g

d

r

in

56sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 11peça 719NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació 258núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 77ll
74a
66g

d

r

in

57sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 12peça 720NúmxLaiInd Ces Ile

10?UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O89-10?, MCnúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

500-400Data ll

a
86g

d
151r
13,5in

716sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-PTipologia

ALONSO (inèdit), tesis, 1996
ALONSO (1999): rebliment de preparació d'un sòl d'habitació (p. 262). De bona
factura , provenen de llocs diferents, el de Vilars (p. 263)
Encara té restes de sediment als orificis (vacuolar)

Observacions

sup xhàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 13peça 721NúmxLaiInd Ces Ile

1UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O86-1, MC 264núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 285ll
233a
127g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

49prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 14peça 722NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 489núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 290ll
216a
154g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

51prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 15peça 723NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 494núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
150g

423d

r
27in

1405sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 92d. 67prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-12aTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 16peça 724NúmxLaiInd Ces Ile

86UE 2zona 2sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O86-56, MC 351núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

400-300Data ll

a
355g

413d

r
19,5in

1339sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 62d. 47prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Conserva restes de sedimentObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 17peça 725NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
246g

327d

r
5in

839sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 67d. 77prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 18peça 726NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació MC 352núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
235g

469d

r
18in

1727sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 94d. 69prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 19peça 727NúmxLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
269g

d
265r
10in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 189prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 20peça 728NúmxLaiInd Ces Ile

583UE 6zona ST-51sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O98-583-1134núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-175Data 208ll
179a
54g

d

r

in

372sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 21peça 729NúmxLaiInd Ces Ile

706UE 2zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O98-706-4601núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-50Data 259ll
254a
189g

d
252r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 22peça 730NúmxLaiInd Ces Ile

592UE 6zona ST-51sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O98-592-1113núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-175Data 165ll
125a
150g

d

r
26in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 23peça 731NúmxLaiInd Ces Ile

1447UE 10zona FS-243sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O99-1447-10272núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-175Data 64ll
62a
60g

d

r

in

40sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 24peça 732NúmxLaiInd Ces Ile

592UE 6zona ST-51sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O98-592-1112núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-175Data 308ll
82a
75g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

M-1Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

40prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 25peça 733NúmxLaiInd Ces Ile

573UE Czona ST-50sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O98-11048núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-50Data ll

a
268g

444d

r
18in

1548sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 72d. 61prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Ca n' OlivéJaciment 26peça 734NúmxLaiInd Ces Ile

522UE 6zona ST-37sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació O98-522-11047núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125-50Data ll

a
295g

554d

r
21in

2409sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 70d. 75prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Les GuàrdiesJaciment 1peça 735NúmLaiInd xCes Ile

7250UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació VM96-7250núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

IIData 129ll
104a
68g

d

r

in

134sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

xVv



Les GuàrdiesJaciment 2peça 736NúmLaiInd xCes Ile

7359UE 2zona sect. 10rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació VM96-7359núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp xm indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

250-200Data 157ll
143a
118g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

M-2Tipologia

Observacions

sup xhàb. farcim.

92prof

abandó

Vv



Les GuàrdiesJaciment 3peça 737NúmLaiInd xCes Ile

7360UE 1zona 1sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació VM96-7360núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

ple IIIData ll

a
115g

d
145r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 26prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Les GuàrdiesJaciment 4peça 738NúmLaiInd xCes Ile

7217UE 2zona sect. 14rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació VM96-7217núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

250-200Data ll

a
119g

d
128r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 26prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Les GuàrdiesJaciment 5peça 739NúmLaiInd xCes Ile

7333UE zona sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació VM96-7333núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

ple IIIData 225ll

a
95g

d
141r
17in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 17prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Les GuàrdiesJaciment 6peça 740NúmLaiInd xCes Ile

7001UE zona sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació VM96-7001núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 257ll

a
105g

d
204r
4in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 81prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Calcària d'origen orgànic (vacuolar, amb cargols i petxines de grans dimensions)Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Les GuàrdiesJaciment 7peça 741NúmLaiInd xCes Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
175g

493d

r
19in

1908sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 73d. 56prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Sense rentar
Superfície de fricció molt poc conservada
Sense núm., potser és superficial.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Puig CastelletJaciment 18peça 742NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació 23.391núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

275-200Data 277ll
175a
110g

d

r

in

485sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 111peça 743NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 320ll
202a
120g

d

r

in

646sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Té restes de granes; s'han fet tallers i exposicions (molí MC 111-MC113), però són
superficials.

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 112peça 744NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
129g

415d

r
24in

1352sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 37d. 29prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 113peça 745NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 210ll
91a
79g

d

r

in

191sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Té restes de granes; s'han fet tallers i exposicions (molí MC 111-MC113), però són
superficials.

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 1peça 746NúmLaixInd Ces Ile

1052UE zona sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació 96 SJR 1052núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m rindet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

IIIData ll

a

g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

RTipologia

Possiblement complert, molt descomposat (indet.)
SJR96: possible enderroc, sector 2, zona 1; pedres arrenglerades sobre paviment
1047 (s. III)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 2peça 747NúmLaixInd Ces Ile

1136UE zona sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació 98 SJR 1136núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m rindet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

1er 1/4 IVData 107ll
101a
80g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

RTipologia

Molt descomposat (indet.)
SJR98: reompliment sota 1135, presència de cendres.

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 3peça 748NúmLaixInd Ces Ile

1089UE zona 2sect. rec. quHab. carrer

SAM GironaLloc de conservació 97 SJR 1089núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

1er 1/4 IVData 262ll
232a
83g

d

r

in

608sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P3Tipologia

Es conserva trencat en 3 fragments. Rentada
SJR97: farciment? sobre paviment hab. 2, sector 2, llar de foc

Observacions

sup hàb. xfarcim.

54prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 4peça 749NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 203ll
111a
55g

d

r

in

225sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Sant Julià de RamisJaciment 5peça 750NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 152ll
112a
73g

d

r

in

170sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 6peça 751NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 413ll

a
82g

d
194r
3in

1182sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 40d. 39prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P1-1Tipologia

Es conserva en 2 frags.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 7peça 752NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 383ll
252a
200g

d

r

in

965sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-P1Tipologia

Frag. passiva enorme, bloc molt gruixut.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Julià de RamisJaciment 8peça 753NúmLaixInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu Arqueològic de GironaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 372ll
318a
210g

d

r

in

1183sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 1peça 754NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu14 AHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 4857, 86/6núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 362ll
224a
118g

d

r

in

811sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 2peça 755NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu14 AHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 4855, 86/4núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 458ll
290a
161g

d

r

in

1328sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 3peça 756NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 4648núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 309ll
257a
112g

d

r

in

794sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 4peça 757NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu17Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5729?, 87/6núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 263ll
250a
107g

d

r

in

658sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 5peça 758NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu5Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 4866, 86/15núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 363ll
236a
151g

d

r

in

857sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 6peça 759NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu5Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 4858, 86/7núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 418ll
180a
80g

d

r

in

752sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 7peça 760NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu14 AHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 4859, 86/8núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 384ll
170a
125g

d

r

in

653sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 8peça 761NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu41Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5739, 87/16núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 238ll
112a
81g

d

r

in

267sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Moleta del RemeiJaciment 9peça 762NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5738, 87/15núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 296ll
277a
120g

d

r

in

820sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 10peça 763NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu51Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7105, 88/345núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 310ll
206a
115g

d

r

in

639sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 11peça 764NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu19Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7099, 88/339núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 202ll
163a
81g

d

r

in

329sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 12peça 765NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu19Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7098, 88/338núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 154ll
119a
53g

d

r

in

183sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Moleta del RemeiJaciment 13peça 766NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu51Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7106, 88/346núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 242ll
219a
75g

d

r

in

530sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 14peça 767NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu50Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7104, 88/344núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 307ll
161a
107g

d

r

in

494sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 15peça 768NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu50Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7100, 88/340núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 131ll
107a
47g

d

r

in

140sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 16peça 769NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu19Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7097, 88/337núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 155ll
120a
72g

d

r

in

186sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 17peça 770NúmLaiInd Ces xIle

UE ZAPzona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5726, 87/3núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 388ll

a
106g

d
144r
13,5in

651sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 84d. 55prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-ATipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 18peça 771NúmLaiInd Ces xIle

UE ZAPzona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5727, 87/4núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 168ll
152a
60g

d

r

in

255sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Moleta del RemeiJaciment 19peça 772NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu41Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5733, 87/16núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 209ll
111a
56g

d

r

in

232sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Moleta del RemeiJaciment 20peça 773NúmLaiInd Ces xIle

UE ZAPzona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5732, 87/9núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 153ll
75a
37g

d

r

in

115sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 21peça 774NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 3UE zona sect. rec. qu41Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5736, 87/13núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 171ll
140a
60g

d

r

in

239sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Moleta del RemeiJaciment 22peça 775NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu41Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5735, 87/12núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 157ll
142a
66g

d

r

in

223sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-PTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 23peça 776NúmLaiInd Ces xIle

UE ZAPzona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5734, 87/11núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 227ll
186a
66g

d

r

in

422sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 24peça 777NúmLaiInd Ces xIle

UE ZAPzona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5731, 87/8núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 266ll
221a
55g

d

r

in

588sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

V-PTipologia

Superfície de fricció no definida: es conserva molt rodatObservacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 25peça 778NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu17Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5730, 87/7núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 267ll
232a
95g

d

r

in

619sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 26peça 779NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 4UE zona sect. rec. qu17Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5724, 87/1núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 325ll
175a
84g

d

r

in

569sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 27peça 780NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE ZAPzona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5728, 87/5núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 296ll
277a
68g

d

r

in

820sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 28peça 781NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5725, 87/2núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 481ll
265a
115g

d

r

in

1275sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 29peça 782NúmLaiInd Ces xIle

E II-N 2UE zona sect. rec. qu7Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 7955,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 81ll
72a
64g

d

r

in

58sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-ATipologia

Té 3 cares fregades, una lateral molt estranya, és còncava.Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 30peça 783NúmLaiInd Ces xIle

146UE zona sect. rec. qu67Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 10270,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 244ll
152a
76g

d

r

in

371sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Moleta del RemeiJaciment 31peça 784NúmLaiInd Ces xIle

227UE zona sect. rec. qu67Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 10268,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 276ll
188a
96g

d

r

in

519sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 32peça 785NúmLaiInd Ces xIle

222UE zona sect. rec. qu67Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 10269,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 354ll
222a
104g

d

r

in

786sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 33peça 786NúmLaiInd Ces xIle

146UE zona sect. rec. qu66Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 10271,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 341ll
195a
145g

d

r

in

665sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 34peça 787NúmLaiInd Ces xIle

222UE zona sect. rec. qu67Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 10272,núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 352ll
187a
77g

d

r

in

658sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Moleta del RemeiJaciment 35peça 788NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació ML 5737, 87/14núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 403ll
266a
150g

d

r

in

1072sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Molí tipus de "montera"Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 1peça 789NúmLaiInd Ces xIle

9UE zona sect. rec. qu1Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació SJ 98/ 12118núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 438ll
198a
148g

d

r

in

867sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto GRACIA, F.; GARCIA, D. (1999): 151, fig. 15-bdibuix

V-P1Tipologia

Superfície de fricció molt gastadaObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 2peça 790NúmLaiInd Ces xIle

9UE zona sect. rec. qu1Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació SJ 98núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p xVa Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 59ll
54a
25g

d

r

in

32sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto dibuix

V-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 3peça 791NúmLaiInd Ces xIle

9UE zona sect. rec. qu1Hab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació SJ 98/ 12119núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 349ll
220a
83g

d

r

in

768sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto GRACIA, F.; GARCIA, D. (1999): 151, fig. 15-adibuix

V-P2Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



MianesJaciment 1peça 792NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 426ll
239a
130g

d

r

in

1018sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas de MussolJaciment 1peça 793NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 201ll
170a
56g

d

r

in

342sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Mas de MussolJaciment 2peça 794NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació 746núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 220ll
203a
89g

d

r

in

447sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas de MussolJaciment 3peça 795NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació 650núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 147ll
110a
49g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

RTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas de MussolJaciment 4peça 796NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació 650núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 129ll
84a
63g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Mas de MussolJaciment 5peça 797NúmLaiInd Ces xIle

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu del MontsiàLloc de conservació 650núm. inv.

Posició enderroc constr sitja xdesc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m xindet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 73ll
45a
39g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

RTipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Castellot de la Roca RojaJaciment 1peça 798NúmLaiInd Ces xIle

3125UE 3zona 9sect. rec. quHab. carrer

Laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja ?desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

?Data 222ll
179a
76g

d

r

in

397sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

ALBERT03: mostra 2Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

veure Carme: datació i interpretacióObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Castellot de la Roca RojaJaciment 2peça 799NúmLaiInd Ces xIle

3125UE 3zona 9sect. rec. quHab. carrer

Laboratori UBLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja ?desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

?Data 200ll
146a
65g

d

r

in

292sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

ALBERT03: mostra 2Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

veure Carme: datació i interpretacióObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 1peça 800NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 202ll
185a
81g

d

r

in

374sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 2peça 801NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 208ll
128a
86g

d

r

in

266sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentar
Granit molt descomposat i la vora de la peça es desfà.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Camp de les LlosesJaciment 3peça 802NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 184ll
95a
70g

d

r

in

175sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

VTipologia

Sense rentar
Granit molt descomposat i la vora de la peça es desfà.
Peça dubtosa, superfície laboral no clara. Trobada en una habitació propera al taller
metal·lúrgic (potser utilitzada al forn?)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

xVv



Camp de les LlosesJaciment 4peça 803NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 165ll
109a
100g

d
113r
16in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 46?prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Sense rentar
Possiblement no conserva el radi (inclinació aproximada)

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 5peça 804NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
96g

306d

r
23in

1017sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 60d. 38prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Sense rentarObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 6peça 805NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
99g

374d

r
20in

1098sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 73d. 43prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Sense rentar (molt brut, difícil determinació petrològica)
Es conserva en tres frags., difícil lligar perquè el granit està bastant afectat; també
mides aproximades.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 7peça 806NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació CL98.129.601núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 451ll
396a
160g

d

r

in

1786sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P2Tipologia

Sense rentar
Destaca per tenir grans dimensions i per la matèria (no moble). Sembla usada per les
dues cares.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 8peça 807NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 291ll
218a
106g

d

r

in

634sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 9peça 808NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 371ll

a
106g

355d

r
15,5in

989sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 62d. 45prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 10peça 809NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació 19/CL/28núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 278ll

a
90g

d
181r
18in

1029sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. d. 31prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-PTipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 11peça 810NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació 264núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
110g

382d
149r
13in

1146sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 92d. 14prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A1-41cTipologia

Es conserva en tres frags. arrodonits (2 enganxen, per això diàmetre aproximat).Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 12peça 811NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
100g

308d

r
5in

745sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P2-2Tipologia

Es conserva en 2 frags. (diàmetre aproximat).Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 13peça 812NúmLaiInd Ces Ile

UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data ll

a
122g

469d

r
13in

1727sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 71d. 58prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-P2-2Tipologia

Observacions

xsup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Camp de les LlosesJaciment 14peça 813NúmLaiInd Ces Ile

1002UE zona sect. rec. quHab. carrer

Museu de TonaLloc de conservació CL93.1002núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 213ll

a
87g

d
127r
13in

sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. d. 27prof.

1Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 4peça 814NúmLaiInd Ces xIle

1033UE Barri Nzona 1sect. rec. quHab. C1carrer

Laboratori UB- GRAPLloc de conservació peça núm. 431núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 456ll
234a
146g

d

r

in

1067sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

mostra J4/03-1Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto diapo GRAP, secció A de Ramondibuix

V-P1Tipologia

diapo GRAP excavació (UE 1033)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 5peça 815NúmLaiInd Ces xIle

1039UE Barri Nzona 1sect. rec. quHab. C1carrer

Laboratori UB- GRAPLloc de conservació peça núm. 439núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 367ll
238a
101g

d

r

in

873sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra J4/03-2 i 3Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto diapo GRAPdibuix

V-P1Tipologia

diapo GRAP excavació (UE 1039)Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 6peça 816NúmLaiInd Ces xIle

1033UE Barri Nzona 1sect. rec. quHab. C1carrer

Laboratori UB- GRAPLloc de conservació peça núm. 432núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 272ll
267a
84g

d

r

in

726sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

mostra J4/03-4 i 5Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto diapo GRAPdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 7peça 817NúmLaiInd Ces xIle

1040UE Barri Nzona 1sect. rec. quA4Hab. carrer

Laboratori UB- GRAPLloc de conservació peça núm. 302núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 458ll
235a
143g

d

r

in

1076sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra J4/03-6Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto diapo GRAP, seccions Ramondibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Sant Jaume Mas d'en SerraJaciment 8peça 818NúmLaiInd Ces xIle

1033UE Barri Nzona 1sect. rec. quHab. C1carrer

Laboratori UB- GRAPLloc de conservació peça núm. 432bnúm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

650-525Data 292ll
224a
95g

d

r

in

654sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto SJ 8dibuix

V-P1Tipologia

Té moltes concrecions a la part activa.
Tot i que restaurat, té més fragments que no uneixen.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 51peça 819NúmLaiInd xCes Ile

10408UE zona sect. ANrec. quHab. xcarrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

VData ll

a
205g

460d

r
20in

1661sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 113d. 75prof.

2Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra ALP 3Anàlisi residus mostra 1Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-32aTipologia

empedrat d'un carrer.
Bona talla, sobretot en la superfície laboral, però calcària molt orgànica, orificis molt
grans.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 52peça 820NúmLaiInd xCes Ile

10408UE zona sect. AOrec. quHab. xcarrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

VData ll

a
150g

472d

r
15,5in

1749sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 84d. 75prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra ALP 4Anàlisi residus mostra 2Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A2-12eTipologia

empedrat d'un carrer.
Peça de molt bona factura, nanses molt ben tallades.

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 53peça 821NúmLaiInd xCes Ile

10408UE zona sect. AOrec. quHab. xcarrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

VData 512ll
287a
193g

d

r

in

1469sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

xnansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

dolomia?Matèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra ALP 1Anàlisi residus mostra 3Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

empedrat d'un carrer.
Sembla de tipus "de montera".

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Alorda ParkJaciment 54peça 822NúmLaiInd xCes Ile

10408UE zona sect. AOrec. quHab. xcarrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI xV IV III II I

VData 564ll
360a
135g

d

r

in

2030sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra ALP 2Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

empedrat d'un carrerObservacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 8peça 823NúmLaiInd xCes Ile

1081UE SJ-52zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IVData ll

a
235g

427d

r
7in

1431sup.

vol.

pes

Orifici central perf. xno perf. 42d. 59prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

mostra TFC 6Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 9peça 824NúmLaiInd xCes Ile

1095UE SJ-56zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IVData 230ll
137a
75g

d

r

in

315sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

mostra TFC 1Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P3Tipologia

Arrebaixament intencional de la part central de la superfície de fricció.Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 10peça 825NúmLaiInd xCes Ile

1084UE SJ-53zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII xVI V IV III II I

VIData 236ll
200a
85g

d

r

in

472sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

mostra TFC 2Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 11peça 826NúmLaiInd xCes Ile

1091UE SJ-61zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

IIIData ll

a
134g

393d

r
20in

1212sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 150d. 51prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

mostra TFC 3Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-10Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 12peça 827NúmLaiInd xCes Ile

1091UE SJ-61zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

IIIData 228ll

a
95g

d
147r
19in

679sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

mostra TFC 4Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Turó Font de la CanyaJaciment 13peça 828NúmLaiInd xCes Ile

1080UE SJ-52zona sect. rec. quHab. carrer

laboratori CalafellLloc de conservació núm. inv.

Posició enderroc constr xsitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V xIV III II I

IVData 220ll

a
119g

d
152r
23in

725sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

mostra TFC 5Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R-ATipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Castellet de BanyolesJaciment 1peça 829NúmLaiInd Ces xIle

223UE zona sect. 35rec. qu3Hab. carrer

Laboratori UBLloc de conservació CBA2000núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

200Data 281ll
270a
92g

d

r

in

759sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

ALBERT: 03 mostra 1Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Castellet de BanyolesJaciment 2peça 830NúmLaiInd Ces xIle

262UE zona sect. 42rec. qu4Hab. carrer

Laboratori UBLloc de conservació CBA2002núm. inv.

Posició xenderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

200Data 539ll

a
215g

d
252r
7in

1994sup.

vol.

pes

Orifici central xperf. no perf. 130d. prof.

1Encaix anell vora peu vessador

xenc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

granitMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

ALBERT: 03 mostra 2Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R1-ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



DarróJaciment 1peça 831NúmLaiInd xCes Ile

9UE zona Dsect. C3rec. quHab. carrer

Museu de VilanovaLloc de conservació C3-D-9núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 284ll
220a
145g

d

r

in

625sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

calcàriaMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



DarróJaciment 2peça 832NúmLaiInd xCes Ile

8UE zona Dsect. C3rec. quHab. carrer

Museu de VilanovaLloc de conservació C3-D-8núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus xVa/p Va Vp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 241ll
152a
70g

d

r

in

366sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P/ATipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



DarróJaciment 3peça 833NúmLaiInd xCes Ile

9UE zona Dsect. C3rec. quHab. carrer

Museu de VilanovaLloc de conservació C3-D-9núm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va xVp Ra Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III II I

Data 342ll
157a
135g

d

r

in

537sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

V-P1Tipologia

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 20peça 834NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIIUE E-7zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-7, C-IIInúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra xRp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
430g

460d

r
15in

1661sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. 80d. 70prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

xsencer

3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto xdibuix

R2-P3-2Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 21peça 835NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIUE E-9zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-9, C-IInúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
110g

350d

r
27in

962sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 30prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R2-A2-2Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 22peça 836NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIIUE E-1zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-1, C-IIInúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
40g

320d

r
28in

804sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. 100d. 20prof.

1Encaix xanell vora peu vessador

enc. vertical
xenc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

x3/4

1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto xdibuix

R2-A1-41bTipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 23peça 837NúmxLaiInd Ces Ile

C-IIIUE E-1zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-1, C-IIInúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
95g

300d

r
15in

707sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 40prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

basaltMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R2-A2Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 24peça 838NúmxLaiInd Ces Ile

C-IUE E-5zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-5, C-Inúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
260g

600d

r
13in

2826sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. 80d. 160prof.

2Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

xperf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

x1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

xFoto xdibuix

R2-A3-62aTipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Medicina UABJaciment 25peça 839NúmxLaiInd Ces Ile

C-IUE E-5zona sect. rec. quHab. carrer

Dipòsit CRACLloc de conservació E-5, C-Inúm. inv.

Posició enderroc constr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp xRa Rp m indet. altres

Cronolg. VII VI V IV III xII I

125/75Data ll

a
100g

350d

r
36in

962sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. 30prof.

Encaix anell vora peu vessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

conglomeratMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

x1/2

1/4

frag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto dibuix

R2-A2-1Tipologia

Observacions

sup hàb. xfarcim.

prof

abandó

Vv



Mas Castellar-PontósJaciment 114peça 840NúmLaixInd Ces Ile

MR60UE zona 4sect. rec. qu1Hab. carrer

Laboratori de PontósLloc de conservació MR60núm. inv.

Posició enderroc xconstr sitja desc.

Tipus Va/p Va Vp Ra Rp m indet. xaltres

Cronolg. VII VI V IV xIII II I

225-200Data 34ll
32a
13g

d

r

in

sup.

vol.

pes

Orifici central perf. no perf. d. prof.

Encaix anell vora peu xvessador

enc. vertical
enc. horitz.

perf. lateral
perforant

nansa tallada en el bloc
nansa amb enc. vert.

Estat sup. actives pulit gastat estries prox.

med.

dis.

gresMatèria

Lloc d'extracció

Estat de conservació molí

sencer

3/4

1/2

1/4

xfrag.

Anàlisi residus Anàlisi petrològic

Foto (PONS et al., 2002: 395, fig. 12.29.2)dibuix

Tipologia

possible premsa d'oli (PONS et al., 2002: 395, fig. 12.29.2)
no vist

Observacions

sup hàb. farcim.

prof

abandó

Vv




