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CAIXA 1 - ALGÈRIA, GUISSONA, FRAGA, EL FORCALL
1.01 - Fotografies d’un viatge a ARGÈLIA (publicat parcialment al Centre Excursionista de Catalunya
amb motiu d’un Congrés d’Arqueologia) amb vistes de ciutats romanes i paisatges).
Personatges identificats: Mergelina, M. Raygasse, Blas Taracena, Josep de C. Serra i
Ràfols 1 [1930] (62 fot.)
1.02 - Fotografies:
- Mosaics Vil·la Fortunatus de Fraga (Osca) [1942](10 fot)
- Guissona - Excavacions [1933] (3 fot.)
- Vas de la “Cova de l’or” de Santa Creu d’Olprde [29/08/1953] (1 fot.)
- Necròpolis ibèrica de Rubí (1 fot.)
- sense identificar [5 fot.]
1.03 - MOLETA DEL MAS DELS FRARES (EL FORCALL)
- “Informe técnico sobre los hallazgos arqueológicos que se efectuan en la “Moleta del
Mas dels Frares”, del término de la villa de Forcall, ...” de JCSR [14/10/1958] (13 f.,
mecanoscrits —incomplet—)
- 8 fragments de sigil·lata del Forcall : mínims i poc interessants
- Correspondència:
- De Pedro Mampel Martí (8 cartes) [1958]
- Amb Enrique Polo (3 cartes) [23/10/1958 - 28/10/1958]
- A Miquel Tarradell (1 carta) [27/10/1958]
- Amb Gobernado Civil Província de Castelló (2 cartes) [21/10/1958 - 29/10/1958
- Circulars de la Colònia Forcallano-catalana del 14/10/1958 a agost de 1959 i gener
1966
- 2 f. manuscrits + 2 fitxes sobre l’excavació
1.04 - MOLETA DEL MAS DELS FRARES (EL FORCALL)
- Fitxes amb fotografies de materials procedents del jaciment: (40 fitxes)
- Fotografies i negatius: (12 neg. ; 3 fot.)
- Inventari provisional de les troballes de Forcall en poder dels propietaris del terreny (1 f.,
mecanoscrit) [sense data]
1.05 - BARCELONA

1

D’ara en endavant: JCSR
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Informe: “Jaciment de ceràmica romana, situació: Barcelona, ciutat” de Lluís Balaguer (1
f., mecanoscrit + 1 croquis) [sense data]
 sobre la troballa en uns nivells d’argiles oxidades de ceràmica romana en una rasa
oberta a la cantonada dels carrers de Colomines
1.06 - FLASSÀ (Girona)
Informe: “Restes d’un paviment «in opus testaceus» de Ll. Balaguer (1 f., mecanos- crit, 1
croquis, 2 fot. + 1 nota manuscrita)
1.07 - DIVERS:
1.07_A - Article : Joan Almirall. “Els primers habitants de Castelltersol”, en : Fiesta Mayor
Castelltersol, 26, 27 i 28 agosto 1950. [Castellterçol]
1.07_B - Vilassar de Dalt: (notes manuscrites)
Cova de la Granota [maig-juny 1950]
Sepultures de Mores del Turó d’en Xaux [abril 1950]
Poblat ibèric Turó d’en Rampons [abril 1950]
Poblat ibèric de la Cadira del Bisbe [març 1950]
Cova d’en Pau
La Gran Vilassa
Sitjà
Sot d’en Pi
1.07_C - La Garriga : Croquis E/1:10 Sr. Ramos
1.07_D - Vilajuiga (Museu)
- Correspondència :
- de Francesc Carreu i Isern (1 carta) [06/05/1967]
- amb Antònia Solench (2 cartes) [06/08/1967 - 12/09/1967] s’adjunta 12 fotografies del
museu
1.07_E - Retalls de premsa en Italià (Sr. Pelegrí)
1.07_F - Article: “El «Vilar del Met» poblat romà? dins Diari d’Igualada (22/08/1935)
1.07_G - Article: Marià Ribas Bertran. “Las excavaciones del plaza del «fossar xic», dins
Mataró, Núm. 1061 (24/08/1957)
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1.07_H -

Article: J.M. Cuyàs Tololosa. “Continuan en Badalona los interessantes

hallazgos arqueológicos”, dins Diario de Barcelona (01/05/1958)
1.07_I - Fitxa Núm. 91.827 del Repertori iconogràfic d’Espanya. Lloc : Aliseda (Cáceres) :
detall de la faixa del Cinturó d’Or (hi ha fot.)
1.07_J - Fotografies de fragments ceràmics d’Empúries (ceràmica grega) (107 fot.)
1.07_K - Molins de Rei
Correspondència : carta d’Enric Madorell (Museu de Molins de Rei) (1 carta)
[14/02/1967) + 1 fot.
1.07_L - Vil·la romana de Canaletes (Barcelona) (2 notes manuscrites amb dibuix de la
prospecció)
1.07_M - Dolmen de Vallromanes (1 nota mecanoscrita+ 17 negatius)
1.07_N - Projecte de Memòria? (2 f. mecanoscrits amb anotacions)
1.07_O - Ceràmica de Vallirana (1 f., amb dibuixos)
1.07_P - Correspondència: carta de Deogracias Estavillo [20/02/1957] (1f., manuscrit)
1.07_Q - Turó de l’Infern (nota manuscrita)
1.07_R - Publicació : Masca: newsletter (3 núms, 1965-1967) sobre datació físico-química
1.07_S - Homenatge a Vicent Ros Batllevell
1.07_T – Arqueològic divers
1.08 - DIVERS
1.08_A - “Reunión del «Consell permanent» de la “Union Internationale des Sciences
Preshistoriques et Protohistoriques” (3 f. mecanoscrits —2 còpies—) [20/09/1964]
1.08_B - Text: “L’evolution de la colonisations romaine dans la peninsule iberique” (5 f.,
mecanoscrits) [sense data]
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1.08_C - Article : Carlos Callejo Serrano. “Tesoros prehistóricos en Extremadura”, dins
Revista del Touring Club de España (oct-nov. 1963) núm. 2
1.08_D - Premsa: “Hoy vive Mataró una importante jornada arqueológica”, dins Mataró
Núm. 169 (29/10/1949)
1.08_E - Publicació: El Marcador en els jocs de circ 1936 (notes manuscrites i fotografies
sobre circs(5) romans)
1.08_F - Article: Josep Estrada Garriga. “Monedas ibéricas acuñadas en Llerona”, dins
Vallés: festa major de Granollers 1965
1.08_G - Prospecte de propaganda de Epigrafia grega
1.08_H - Text: “Arqueologia urbana” (1 f., manuscrit + 1 croquis) [01/01/1966]
1.08_I - Invitació del Deutsches Archälogisches Institut. (Madrid)
1.08_J - Correspondència de Nicolau Ferran (Molins de Rei) (2 cartes) [15/04/1966 09/05/1966]
1.08_K - Aqüeducte romà de Pineda (Vall del Riu) (1 fotografia)
1.08_L - Vas hel·lenístic de Subirana (1 fotografia)
1.08_M - Sesamon. Falus de bronze romà (2 fotografies)
1.08_N - Porqueres [1966] (6 fotografies)
1.08_O - Notes manuscrites sobre bibliografia
1.08_P - Llinàs del Vallès : correspondència: carta de E. Llorach [13/09/1958] + 11
fotografies adjuntes
1.08_Q - Ressenya: RUNA. Archivo para las ciencias del hombe (2 f., mecanoscrits)
1.08_R - Instruccions sobre fer paperetes arqueològiques (3 f., mecanoscrits ; 1 f.,
manuscrit)
1.08_S - Vas Canyet - Badalona (1 dibuix)
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1.08_T - Gerro Sidamunt (1 fotografia)
1.08_U - Mosaic de Tarragona : 1 fotografia de premsa
1.08_V - Poblats de bronze a València (1 f., manuscrit)
1.08_W - Article: Galaciel Martí Bella “Sugerencias arqueológicas”, dins El Iris Núm. 1213
[04/06/1966]
1.08_X - Vasos ibèrics sense procedència (6 fot.)
1.08_Y - Vas Oliva (5 fot.)
1.08_Z - Notes de Lluís Balaguer
- Malgrat (1 f., mecanoscrit) [20/02/1966]
- Castell de Palafolls (1 f., mecanoscrit) [27/02/1966]
1.08_1 - Església de Sant Pere de Rellinàs : croquis del Soterrani

1.08_2- Esquela de Joan Montllor i Pujol

1.08_3- Premsa: “Hallazgo de una moneda de la época de l’emperador Claudio II” Pl.
Arrieros

1.08_4 - Ara Museu ( St. Feliu de Llobregat i Cartagena) (3 fotografies)

1.08_5 - Sant Pere de Roda (1 fotografia)

1.08_6 - Espluga de Francolí : Destral de basalt (1nota mecanoscrita) [març 1966]

1.08_7 - Tribu “Fang” de Guinea Española (2 fotos)
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CAIXA 2 - ARQUEOLOGIA SUBMARINA
2.01 -Fitxes de troballes submarines fetes per a elaborar una Carta de Jaciments de les Costes
Catalanes:
Culip
Empúries
Begur
Punta del Castell de Palamós
La Fosca
Blanes
Tossa
Arenys de Mar
Mataró
Les Roquetes (entre Premià i Vilassar)
Freu d’en Valentó (Masnou)
Montgat
Freu d’en Galbes (Badalona)
Garraf
Roques de la Clota (davant coves de Sitges)
Les Coves (Vilanova)
Aderró
Platja de Comarruga
Banc de Sant Vicens
Davant l’Arc de Barà (entre Calafell i Sant Vicens)
Torredembarra
Torre de la Mora (indret de la troballa del sarcòfag d’Hipòlit)
Punta del Miracle
Cap de Salou
Cambrils
Golf de Sant Jordi (davant Torrent del Pi, a uns 2 km. a l’Atmella)
Ametlla de Mar
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CAIXA 3 - BARCELONA
3.01 - Fitxes amb fotografies dels materials trobats l’any 1934 en l’excavació de la plaça del Rei.
Còpia dels negatius de l’Arxiu Històric de la Ciutat (12 fitxes)
3.03 - CAMPANYA XXIII F SOTA EL TINELL
10 fitxes ; 2 f. de dibuixos
3.04 - Planimetries diverses
- Arxiu de la Corona d’Aragó: cambres de seguretat. E/ 1:100
- Pla de les muralles romanes del sector de l’avinguda de la Catedral E-1:500,
Barcelona, febrer 1958
- Església de Sant Cugat del Rec (4 planimetries + 1 nota)
- Palau del lloctinent
3.05 - Retalls de premsa referents a les excavacions arqueològiques [1946]
3.06 - Fitxers de temes barcelonins (14 fitxes) [sense data]
3.07 - NECRÒPOLIS DE LA PL. VILA DE MADRID
Fitxes amb dibuixos de material ceràmic, segurament procedent d’aquesta necròpoli.
[juny-setembre 1956] 23 notes manuscrites sobre materials trobats [1956]
3.08 - NECRÒPOLIS DE LA PL. VILA DE MADRID
Còpia de la planimetria del projecte d’urbanització [sense signatura] [abril 1957]
3.09 - NECRÒPOLIS DE LA PL. VILA DE MADRID
Fitxes de Leandre Villaronga amb la classificació de les monedes procedents de la
necròpolis
- 6 fitxes + 1 moneda [Antoninus Pius, bronze mitjà, 138 dC)
- Còpia d’acusament de rebuda de les fitxes de JCSR [14/06/1958]
3.10 - NECRÒPOLIS DE LA PL. VILA DE MADRID
Croquis parcial de les excavacions + 1 nota
3.11 - NECRÒPOLIS DE LA PL. VILA DE MADRID
- 44 fotografies de l’excavació i les sepultures
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3.12 - NECRÒPOLIS DE LA PL. VILA DE MADRID
Llistat manuscrit amb la numeració de les tombes, anotació del dia de la seva excavació i
de les troballes efectuades [sense data]
3.13 - Excavacions sota l’Arxiu i entre les dues Torres (CASA DE L’ARDIACA)
Còpia planta del soterrani E-1:50 [octubre 1958]
3.14 - Excavacions sota l’Arxiu i entre les dues Torres (CASA DE L’ARDIACA)
- 16 fotografies de les excavacions
- 8 fotografies de planimetries
3.15 - C/ TAPINERIA (inscripció àrab)
- Correspondència a Joan Vernet (1 carta) [22/02/1959]
3.16 - C/ TAPINERIA
- Retalls de premsa (troballa testa atribuïda a Antoninus Pius)[1959]
- 18 fotografies
3.17 - Correspondència oficial
- de l’Ajuntament de Barcelona a JCSR (1 carta) [02/06/1957]
 jurat premi Martorell
3.18 - Correspondència oficial
- al Tinent d’Alcalde, J. Martínez Santa-Olalla, Adolf Florensa (3 cartes) [27/01/1958]
 agraïment nomenament
3.19 - Correspondència oficial
- a l’Alcalde [27/01/1958]
 agraïment nomenament
3.20 - Correspondència oficial
- ofici a l’Alcalde (1 carta) [10/01/1958]
- resposta de l’Alcaldia (2 cartes ) [20/01/1958]
3.21 - Correspondència oficial
- petició a Adolf Florensa (1 carta, 2 còpies) [31/01/1958]
 petició per a que es procedeixi a la redacció d’un fitxer on es recullin les notícies
de les excavacions més recents, així com les troballes més antigues [gener 1958]
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3.22 - Correspondència oficial
- amb la subsecció de cultura de l’Ajuntament (2 cartes) [26/06/1958 - 02/07*158]
 petició per a la redacció de la memòria anual de les excavacions realitzades l’any
1957
3.23 - Correspondència oficial
- a A. del Castillo Yurrita , delegat provincial d’Excavacions Arqueològiques (1 carta)
[14/07/1958]
 proposta per a què Magí Travesset i Queraltó sigui nomenat col·laborador local de
la delegació
3.24 - Correspondència oficial
- amb el Director de l’Arxiu Històric de la ciutat [15/10/1958]
 petició d’operaris i restauradors per als treballs del Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas
3.26 - Correspondència oficial
- al Director del Museu d’Història de la Ciutat (1 carta) [21/09/1958]
 referent a l’habilitació d’un local annex a les restes de la Vila de Madrid per a
exposició de peces procedents de l’excavació
3.27 - Correspondència oficial
- a Adolf Florensa (1 carta + 2 fulls adjunts) [03/03/1958]
 proposta de fer calaixos i prestatges a fi d’emmagatzemar els materials procedents
de les excavacions
3.28 - Correspondència oficial
- a Adolf Florensa (1 carta) [sense data]
 habilitació d’un magatzem pels materials procedents de les excavacions i petició
per a utilitzar la tercera planta de la casa Padellàs en les tasques d’ordenació i estudi dels
materials
3.29 - EXCAVACIONS SOTA LA CATEDRAL
Nota de desmentiment a diferents mitjans de comunicació d’unes suposades excavacions
al subsòl de la catedral pel Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (2 f.,
mecanoscrits ; 2 retalls de premsa) [30/12/1958]
3.30 - Informe adreçat a Adolf Florensa amb la proposta per excavar el subsòl de la catedral a fi de
localitzar les restes de la basílica (1 f.; mecanoscrit, 2 còpies)
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3.31 - DOCUMENTAL SOBRE LES EXCAVACIONS DE BARCELONA
Correspondència amb Cine-Foto Sans (Girona). Ica Films, Pedro Sunyer [1958]
3.33 - DIPÒSIT MATERIAL ARQUEOLÒGIC
- 2 fotografies ; 2 negatius
3.34 - Documentació econòmica
- notes de despeses diverses [any 1958]
3.35 - Documentació econòmica
- còpies de fulls d’honoraris de JCSR presentats a l’Ajuntament [1958-1959]
3.36 - Documentació econòmica
- còpies dels fulls d’honoraris d’A. Bregante i M. Travesset, ajudants de la delegació del
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas [1958-1959]
3.37 - Documentació econòmica
- registre municipal d’entrada de factures [1958-1959] (19 paperetes)
3.38 - Documentació econòmica
- factures i albarans de compres diverses (material fotografia, paperia, etc) [1959]
3.39 - “Informe sobre los trabajos efectuados durante el mes de febrero de 1958 por el Delegado que
suscribe en cumplimiento del Decreto

de la Alcaldia de 29 de enero de 1958” (3 f.,

mecanoscrits ; 2 còpies) [01/03/1958]
3.40 - “Informe sobre los trabajos efectuados durante el mes de marzo de 1958 por el Delegado que
suscribe en cumplimiento del Decreto

de la Alcaldia de 29 de enero de 1958” (3 f.,

mecanoscrits) [31/03/1958]
3.41 - “Informe sobre la reanudación de las excavaciones arqueológicas en Barcelona” (17 f.,
mecanoscrits) [31/03/1958]
3.42 - “Informe sobre los trabajos de restauración del acueducto romano de Barcelona” (5 f.,
mecanoscrits, 3 còpies més incompletes) [14/04/1958]
3.43 - “Informe sobre los trabajos realizados durante los meses de abril y mayo de 1958 por la
Delegación de Excavaciones Arqueológicas de la ciudad de Barcelona, en cumpliento del
Decreto de la Alcaldia de 29 de enero de 1958” (5 f., mecanoscrits) [31/05/1958]
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3.44 - “Informe sobre el estado actual de las sepulturas, aras e inscripciones de la necròpolis Lucio
Corneli Secundo, en la plaza de la Villa de Madrid” (4 f., mecanoscrits ; 2 còpies)
[26/06/1958]
3.45 - “Informe sobre los trabajos efectuados durante el mes de junio de 1958 por el Delegado de
Excavaciones Arqueológicas de la ciudad de Barcelona, encargado de la Dirección de los
trabajos arqueológicos municipales” (4 f., mecanoscrists ; 4 còpies) [30/06/1958]
3.46 - “Informe de los trabajos arqueológicos efectuados en 1957” (3 f., mecancoscrits ; 4 còpies)
[02/07/1958]
3.47 - “Informe que sobre los congresos internacionales de ciencias prehistóricas y protohistóricas, y
de arqueología clásica, que han tenido lugar respectivamente en Hamburgo, y RomaNapoles en agosto y septiembre de 1958” (7 f.; mecanoscrits) [22/10/1958]
3.48 - ”Informe sobre los trabajos arqueológicos realizados durante los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de 1958, con la intervención de la Delegación en Barcelona del
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas y dirección de los trabajos
arqueológicos municipales, que presenta el delegado director de los mismos a la jefatura
de la agrupación de edificios municipales y a la Ponencia de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Barcelona” (20 f., mecanoscrits ; 2 còpies)
3.49 - Informe “Asistencia a los Congresos arqueológicos de Roma-Napoles (6-13 de septiembre) (5
f. mecanoscrits) ; adjunt hi ha el resum de la comunicació “La exploración de una ciudad
antigua bajo una gran ciudad moderna: Barcino-Barcelona”, llegida el 9 de setembre de
1958 per JCSR al VII Congrés Internacional de Arqueologia Clàssica de Roma +
comunicació de Pietro Romanelli al mateix congrés amb comentari de JCSR a la seva
aplicació a Barcelona”
3.50 - Fulls solts d’informes diversos
3.51 – Publicacions diverses sobre Barcelona

CAIXA 4 ‐ BADALONA
4.01 - Dibuix del mosaic localitzat a Badalona el 1934 [sense signar] (3 còpies)
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4.02 - “Memoria de los trabajos arqueológicos que he realizado en Badalona durante el ejercicio
1949/1950” per Josep M. Cuyàs Tolosa [01/11/1950] (5 f., manuscrits)
 4.03 - Plànol casa Barri de Llefià [juliol 1934]
4.04 - Correspondència amb Josep M. Cuyàs (6 cartes) [06/06/1954 - 19/04/1956]
4.05 - Correspondència amb Ajuntament de Badalona (33 cartes) [25/05/1935 - 03/12/1959]
4.06 - Correspondència:
4.06.1. - Joaquim Font i Cussó i F. Domingo (Agrupació Excursionista de Badalona) (9
cartes) [ 01/08/1933 - 02/06/1955]  Així aquest 1 ens assegura que les cartes de J. F.
Cussó estan juntes i separades de la resta de cartes d’aquest expedient.
4.06.2. E. Junyent (1 carta) [28/06/1934]
4.06.3. M. Garriga (1 nota) [17/04/1933]
4.06.4. Alfons Maseras (2 carta) [19/09/1935 - 01/10/1935]
4.06.5 Marquès de Barbarà (1 carta) [21/09/1935]
4.06.6. Francesc Prat i Vila (2 cartes) [24/09/1936 - 28/09/1936 - 10/10/1936]
4.06.7. Museu de Badalona. Patronat. (2 cartes) [09/06/1936]
4.06.8. Manuel Bassa i Armengol (1 carta + adjunts: dibuix, nota, 2 fot. + acusat de rebut)
[21/05/1936]
4.06.9. Salvador Alsina Valls (2cartes) [07/10/1955 - 08/10/1955]
4.06.10. Club Excursionista de Gràcia (Barcelona) (2 cartes) [24/03/1955 - 29/03/1955]
4.06.11. R. Martín (2 cartes) [28/02/1929 - 05/03/1929]
4.06.12. Epifani Fortuny, baró d’Esponella (2 cartes) [sense data - 23/02/1956]
4.06.13. J. Martínez Santa-Olalla (1 carta) [26/11/1955]
4.07 - Memòries sobre la necessitat urgent d’efectuar obres al subsòl de l’edifici del Museu Municipal
trameses per l’Alcalde a JCSER (3 memòries: 16 f., mecanoscrits + 1 ofici adjunt
[31/01/1956].; 8 f., mecanoscrits + 1 ofici adjunt [11/02/1956] ; 3 f., mecanoscrits + 1 ofici
adjunt [24/03/1956]
4.08 - PATRONAT DEL MUSEU DE BADALONA
- 4 convocatòries de reunió [17/04/1956] [17/09/1956] [27/12/1956] [28/01/1958]
- Programes d’actes: maig 1959, desembre 1959, març 1960, abril 1960
- 1 carta [novembre 1956]
4.09 - CLOS DE LA TORRE
4.09_A - 3 plantes de les termes romanes “Clos de la Torre” 2 còpies [setembre 1955]
4.09_B - 8 dibuixos i plantes
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4.09_C - Reunió anual del “Comisariado Provincial de Excavaciones Arqueológicas”
- 2 programes
- 12 fotografies (2 jocs)
4.09_D - Informe: “Les excavacions del Clos de la Torre, Badalona”, report per J. Font i
Cussó (23 f. ; mecanoscrits) [març 1953]
4.09_E - Informe: “Excavacions en el Clos de la Torre, de Badalona i descoberta d’una
porta de la ciutat de Baetulo” ( 49 p, mecanoscrits ; 59 f., mecanoscrits corregits ;
proves corregides en castellà) [sense data]
4.09_F - Conferència 14/06/1935: “Les excavacions del Clos de la Torre de Badalona”,
dins Amics de l’Art Vell. Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 19291935 Barcelona, 1935.P. 115-118
4.09_G -

Informe : “Les excavacions del Clos de la Torre, de Badelona” (9 f.,

mecanoscrits amb correccions) [sense data]
4.09_H - Fotografies de l’excavació
4.09_I - Nota de premsa: “Importante descubrimiento arqueológico en Badalona” (1 f.,
mecanoscrit) [sense data]
 4.10 - Publicació : JCSR “Excavacions de Badalona”, extret de Anuari IEC, 1932
4.11 - Informe troballes Basílica de Can Mora (6 f., mecanoscrits amb correccions)
 4.12 - EXCAVACIONS BADALONA. Despeses any 1935


4.13 -

Informe: “Una «tabula hospitalis» trobada a Badalona“ del Servei d’Investigacions
Arqueològiques de l’IEC. (22 f., mecanoscrits amb correccions ; 2 còpies + 2 fot.)

 4.14 - Làmina que sembla forma part d’una publicació: “Fig.8: Plano de las ruinas romanas de
Baetulo”
 4.15 - “Estatutos del Museo Municipal de Badalona” (3 f., mecanoscrits) [març 1955]
 4.16 - “Informe sobre los trabajos arqueológicos de Badalona y desvastaciones sufridas por las
ruinas romanas en 1936” (7 f., mecanoscrits) [10/06/1956]
- Correspondència:
- A l’Alcalde de Badalona [10/06/1956]
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- A Josep M. Pons i Gurí [20/06/1956]
 4.17 - Butlletins de l’Agrupació Excursionista de Badalona: juliol-agost 1932 ; gener-febrer 1933 ;
febrer-març 1955/gener-febrer 1959]
 4.18 - Article: Jacint Dunyó i Clarà. “El retablo del “Mestre de Badalona”, dins Programa Festa Major
Badalona, dies 15,16,17,18,i 19 d’agost de 1956
 4.19 - Fitxes de notes sobre Badalona:
- Obres del Museu
- Piscina de les noves excavacions
- Fonaments de les parets
- Els mosaics de les termes (4 fot.)
- Monedes
- Mosaics de la casa del C/ Llefià
- Termes
 4.20 - Turó d’en Boscà (13 fot. ; 3 neg.)
 4.21 - Fotografies sobre excavacions i materials trobats a Badalona
 4.22 - Nota de premsa sobre l’estat de les excavacions arqueològiques a Badalona. IEC. Servei
d’Excavacions Arqueològiques (5 f., mecanoscrits amb correccions) [sense data]
 4.23 - Article: R. Martín Alberó. “Una làpida inèdita”, dins El Eco de Badalona. Any LXV. Nadal 1932
+ 1 fotografia de la làpida, P. 6-7
 4.24 - Article: R. Martín Alberó. “Notes d’arqueologia badalonina”, dins El Eco de Badalona. Festa
Major 1930, P. 2-6
 4.25 - Informe sobre les excavacions a Badalona (3 f., mecanoscrits) [28/01/1936]
 4.26 - Fitxes amb notes diverses sobre inscripcions (10 paperetes)
 4.27 - Notes manuscrites
 4.28 - Retalls de premsa sobre restes arqueològiques de Badalona
 4.29 - Exposicions filatèliques a Badalona: segells i sobres de primer dia
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CAIXA 5 - BARCELONA
5.01 - SANT MARTÍ DE PROVENÇALS (Barcelona)
- Fitxa de l’excavació d’un forn d’obra al camí de la Verneda [08/02/1947] (1 fitxa
manuscrita)
5.02 - PLAÇA ANTONI MAURA
- Ofici notificant la troballa del mosaic sepulcral [20/10/1954] (1 f., mecanoscrit)
5.03 - Nomenament de delegat del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas a Barcelona
[20/05/1957]
5.04 - Correspondència : de A. del Castillo Yurrita (1 carta) [31/07/1957]
5.05 - CARRER DE SANTS, NÚM. 363
- 3 fitxes mecanoscrites sobre el descobriment de troballes romanes , 2 amb fotografies
- 1 fotografia
- 1 dibuix
- Correspondència a : l’Alcalde de la ciutat i a Adolf Florensa [23/11/1957]
- “Informe sobre los trabajos de excavación llevados a cabo en el patio de la casa Nº363
de la Calle de Sants de esta ciudad” dirigit a Adolf Florensa [26/02/1958]
5.06 - TRAVESSERA DE LES CORTS
- Nota: Necròpolis romana de Les Corts (1 f., mecanoscrit) [sense data]
- Premsa: “Hallazgo de una necrópolis romana en la Travessera de las
[07/02/1959]
- “Una necrópolis romana junto a un campo de futbol”, Garbo [21/02/1959]
- Informe (2 f., mecanoscrits —falta pàg. 1—) [sense data]
- 18 fotografies ; 3 negatius
5.07 - CARRER DEL VEGUER
- 5 fotografies [27/11/1965]
- Quadern de notes de l’excavació [novembre 1965]
5.08 - Notes i fotografies diverses de la Barcelona romana
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5.09 -

Text: “Enceintes romains de la Catalogne de 1933” (16 f. ; 12 f.,

mecanoscrits amb

correccions) (text en català i francès) + 1 carta [17/05/1933]
5.10 - Notes extretes de L.Pericot “Barcelona Antigua” dins Barcelona a través de los tiempos
Barcelona : Mercedes, 1944 (56 fitxes mecanoscrites)
 5.11 - CATEDRAL DE BARCELONA
- Opuscle: “Catedral de Barcelona, proyecto de reforma del prebisterio, altar mayor y
cripta de Santa Eulalia [1958]
- Informe de JCSR sobre les obres de Catedral (2 f., mecanoscrits)
 5.12 - PLAÇA DEL REY
Plànol dels edificis antics situats al voltant de la plaça
 5.13 - SANT PAU - Sepultures
15 fotografies de les excavacions
 5.14 - POBLAT IBÈRIC DEL TURÓ DE LA ROVIRA (Guinardó)
27 fotografies [febrer 1932]
 5.15 - Article: “La urbanización de las Plazas del Rey y de Berenguer el Grande”, dins Butlletí de la
Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona [gener 1935]
 5.16 - Article: Antoni Paulí “La torre “Sitjar” de Vilapiscina - Barcelona” , dins, Boletín As. Per. de la
C.P.V.A Núm. 67 [1er trimestres 1965] P. 33-35
 5.17 - Fotografies i notes d’inscripcions romanes a Barcelona
 5.18 - Retalls de premsa
 5.19 - Notes diverses, parts d’informe i alguna fotografia (manuscrites i mecanoscrites)
 5.20 - Plànol de la ciutat marcat
 5.21 - CAPELLA DE SANT CUGAT
- Correspondència a Adolf Florensa [25/05/1958]

CAIXA 6 - BARCELONA, SANT CUGAT DEL VALLÈS (Cova de la Torre Negra)
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6.01 - NECRÒPOLIS CAN CASANOVAS. Excavacions de J. Colominas
44 fotografies
6.02 - SITGES DE MAGÒRIA
Diari d’excavacions (3 f., mecanoscrits) [març 1946]
6.03 - PLAÇA SANT IU
- 2 fitxes de les excavacions [1948]
- 5 fotografies [octubre 1946]
6.04 - Informe sobre les excavacions a la ciutat de Barcelona (3 f., mecanoscrits) [31/05/1966] i ofici
on es demana aquest [16/05/1966]
6.05 - SANT ANDREU
Informe: de J.V. Castells i J. Vaello “Yacimiento neolítico y romano en la barriada de Sant
Andreu” (3 f., mecanoscrits amb correccions)
6.06 - PLAÇA SANT MIQUEL
Fotografies i negatius de l’excavació (1 fot.+ 1 sobre amb fot. i negatius)
6.07 - CAN BATLLORI (Les Corts)
- Paviment romà entre dues parets [juny 1962] (2 fot. + 2 neg.)
6.08 - PLAÇA REGOMIR, CARRER D’ATAULF, CARRER DE LA PALLA
fotografies i negatius
6.09 - MURALLA I TORRE NÚM. 16
fotografies i negatius
6.10 - Psg. DEL BORN
Nota de Ll. Balaguer referent a la troballa de restes constructives romanes (1 f., mecanoscrit)
[18/08/1965]
6.11 - Publicació: Garcia Bellido A., Esculturas hispano-romanas de època republicana (1966)
6.12 - PALAU DEL LLOCTINENT
Croquis i fotografies de les excavacions
6.13 - TORRE NÚM. 16
fotografies i notes de les àmfores i els elements reaprofitats
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6.14 - RODES PROTOHISTÒRIQUES - CARRO DE MONTJUÏC
- fitxes, notes i 1 fotografia
6.15 - Comentaris de Pascual Guasc sobre àmfores (7 f., mecanoscrits amb dibuixos de les àmfores)
[sense data]
6.16 - SANT CUGAT DEL VALLÈS - Cova de la Torre Negra
- 2 articles publicats
- notes manuscrites i mecanoscrites
- croquis de la topografia de la cova i diverses peces
- Relació del material recollit en les excavacions de l’abril de 1965
6.17 - SANT CUGAT DEL VALLÈS - Cova de la Torre Negra
Correspondència :
Lluís Mas i Gomis (3 cartes) [20/01/1965 -27/01/1965 20/04/1965]
Rafael Subirana (1carta) [20/04/1965]

CAIXA 7 - BARCELONA, PUIG CASTELLAR, ARENYS DE MAR, EMPÚRIES,
MÈRIDA
7.01 - LA TRINITAT
Informe: “Vertedero de época romana en el cerro de la Tinitat” De JCSR i J. Vicente Castells
(4 f., mecanoscrits) [1958]
 referent a una escombrera romana localitzada al turo de la Trinitat
7.02 - MURALLA
Quadern (dietari) d’excavacions (12 f., manuscrits ) [juliol-agost 1959]
7.03 - PLAÇA DEL REI
Quadern (dietari) d’excavacions (20 f., manuscrits) [maig 1960]
7.04 - EXCAVACIONS DIVERSES
2 Quaderns (dietari) d’excavacions diverses [juliol-agost 1960]
 torres muralla, C/ Sants, capella de Sant Àgueda, etc. també esborranys de cartes
i dibuixos
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7.05 - PLAÇA DEL REI
- 3 Croquis de les excavacions [agost 1935]
7.06 - TORRE NÚM. 24
2 Quaderns de notes (dietaris) [agost - octubre 1960]
7.07 - PLAÇA DEL REI
Inventari del material trobat a l’excavació de la Plaça del Rei (4 f., manuscrits + 1 sobre amb
paperetes) [octubre-novembre 1960]
7.08 - Llistat: “Relación de exploraciones arqueológicas verificadas por el Sr. Duran y Sanpere desde
1920 (lista entregada por el Sr. Duran 18/II/1961)” (1 f., mecanoscrit)
7.09 - Ofici : del director del Museu d’Història al Delegat Local del S.N.E.A. [21/03/1961] (1 f.,
mecanoscrits)
 programa anual d’actuacions, amb indicació dels jaciments i dels responsables
7.10 -

Quadern de notes (dietari) de diverses excavacions, esborranys d’articles, cartes

i

anotacions de viatges (45 f., manuscrits) [agost-setembre 1961]
7.11 - Quadern de notes (dietari)(37 f., manuscrits) [agost 1961]
7.12 - PLAÇA DEL REI
- 8 fitxes (dietari) de l’excavació (2 manuscrites, 6 mecanoscrites) [30/11/61 - 07/12/1961]
- 2 NOTES (1f., manuscrit ; 1 f., mecanoscrit)
7.13 - CAN GOMIS (Gràcia)
2 oficis tramesos al Delegat Provincial del S.N.E.A. i al Director del Museu d’Història de la
Ciutat [09/03/1962 - 12/03/1962]
7.14 - PLAÇA REGOMIR
- Notes sobre l’excavació 24 i 25 /10/ 1962 (2 f., manuscrits + 1 sobre amb dibuixos)
7.15 - NOTES D’EXCAVACIONS DIVERSES A BARCELONA
- plànols no identificats
- dietaris [1962]
- notes vàries i dibuixos
7.16 - PLAÇA REIAL - Inscripció
- 1 nota manuscrita
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- 2 dibuixos
- 4 fotografies
7.17 - Llistats d’intervencions arqueològiques de 1957 a 1959 a Barcelona ( 5 f., d’esborranys
manuscrits + 1 f., mecanoscrit)
7.18 - PLAÇA REIAL - Vas medieval
- 1 DIBUIX (Sr. Travesset i Queraltó)
7.19 - Informe sobre una interrupció de la recerca arqueològica a Barcelona (3 f., mecanoscrits)
[sense data]
 suspensió dels treballs de buidatge de la Torre, núm. 24 i a la plaça E. Vilanova
amb la descripció de les troballes, obres de cobertura de la Plaça del Rei, estat de l’actuació
a la Plaça Sant Miquel i altres intervencions a Sant Martí de Provençals i Sant Andreu
7.20 - ACADÈMIA DE LES BONES LLETRES
Inventari del material trobat (4 f., mecanoscrits ) [sense data]
7.21 - CAPELLA DE SANTA ÀGUEDA
Croquis de la secció interior de l’excavació de la capella [sense data]
7.22 - Quadern de notes: dietari d’excavacions, esborranys d’articles (“Las dos Barcelonas romanas”
[juny 1960]
7.23 - TORRE NÚM. 23
Notes de les troballes epigràfiques (2 f., mecanoscrits ; 1 f., manucrit)
7.24 - PLAÇA SANT MIQUEL
Llistat de monedes trobades a la Plaça Sant Miquel (1 f., mecanoscrit amb dibuixos) [sense
data]
7.25 - DISTRICTE 1 (Barcelona)
1 fotografia
7.26 - MÈRIDA
Article: Sáenz de Buruaga y García de Soto “Otro descubrimiento de sepulturas romanas en
Mèrida” [sense data]
7.27 - EMPÚRIES
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Informe “Observaciones efectuadas los dias 21 y 22 de noviembre de 1950 en las ruinas de
la villa urbana o casa de Emporion situada al noreste del recinto de la ciudad romana” (7 f.,
mecanoscrits —2 còpies— + 2 f. de fot.)
7.28 - EMPÚRIES
- Notes [1951]
- Fitxes (2)
- Fotografies (30) [novembre-desembre 1950]
- Croquis i planimetries
7.29 - PUIG CASTELLAR
Planta original del carrer núm. 1 [sense signatura][sense data]
7.30 - ARENYS DE MAR (Torre dels Encantats)
- Correspondència amb J.M. Pons i Gurí (Arenys de Mar) (7 cartes amb adjuncions de
croquis i 9 fotografies) [desembre 1949 i gener 1950]
7.31 - MÉRIDA
- “Informe que el comisario director de las excavaciones arqueológicas de Mérida presenta al
Ilmo. Sr. Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, sobre la prospección ordenada
efectuar en los terrenos al sudeste del anfiteatro i teatro romanos” (17 f., mecanoscrits amb
esmenes) [sense data]
7.32 - MÉRIDA
- “Inventario de hallazgos de la Campaña de 1944” (12 f., mecanoscrits amb esmenes)
- “Inventario de hallazgos de la Campaña de 1945”(13 f., mecanoscrits amb esmenes —2
còpies)
7.33 - MÉRIDA
- 2 Informes “excavaciones precisas para determinar las condiciones arqueológicas del
terreno señalado para edificar 104 viviendas de obreros por al “Obra Sindical del Hogar” (8 f.,
mecanoscrits) [24/11/1947] ; (11 f., mecanoscrits —2 còpies) [04/12/1947]
7.34 - MÈRIDA
“Informe sobre la instancia presentada en nombre del S.L. Corchera Extremeña solicitando
permiso para construir un grupo de viviendas en la zona del rió Albarregas en la ciudad de
Mérida, ...” [17/07/1951] (7 f., mecanoscrits + 3 fot.)
- esborranys de l’informe i correspondència adjunta
7.35 - MÈRIDA
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Plànols de Mèrida [sense data]
7.36 - MÈRIDA
Informe: “La zona de necrópolis del sector del Albarregas” (9 f., mecanoscrits amb esmenes)
[sense data]
7.37 - MÈRIDA
Informe sobre els llocs de la ciutat que poden ser filmats (3 f., mecanoscrits + 2 f. de làm.)
[sense data]

CAIXA 8 - BARCELONA
8.01 - Relació de les intervencions arqueològiques realitzades a la ciutat per l’Institut Municipal
d’Història entre els anys 1920-1959
8.02 - Relació de clixés de treballs arqueològics realitzats pel senyor Francesc Closa i Alegret, en
poder seu i amb indicació del seu tema i interès arqueològic de 29/09/1957 a 24/02/1959 (4 f.,
mecanoscrits ; 5 f. manuscrits)
8.03 -

Correspondència: lletra de l’Agència de viatges “Horizon Holidays” (Londres) (1 f.,
mecanoscrit) [25/02/1960]
 sobre els jaciments arqueològics propers a l’Estartit d’interès turístic

8.04 - Ofici tramès a l’Alcalde de Barcelona [25/09/1958]
 on es valora positivament les tasques de F. Closa
Carta a F. Closa amb còpia de l’ofici anterior [26/09/1958]
8.05 - Notes d’excavacions a Barcelona [1959]
8.06 - ACADÈMIA DE LES BONES LLETRES (Palau Recasens)
Oficis al President de la Comissió Provincial de Monuments (2 ) [31/05/1959 - 16/06/1959]
 notificar i sol·licitar col·laboració per a l’excavació del pati del Palau Requesens
8.07 - MURALLA
Ofici

tramès

a

l’arquitecte

cap

de

“Agrupación

de

Edificios

Municipales”

[18/06/1959][20/06/1959]
 despeses efectuades per mobiliari al magatzem de materials procedents de les
excavacions de la muralla
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8.08 - ACADÈMIA DE LES BONES LLETRES (Palau Requesens)
Ofici tramès a l’Alcalde de Barcelona [18/06/1959]
 petició d’autoritzar la continuació de les excavacions al pati del Palau Requesens
8.09 - AJUNTAMENT
Ofici tramès a l’Alcalde de Barcelona [10/06/1959] (6 còpies)
 realització d’excavacions al solar destinat a la nova seu de l’Ajuntament
8.10 - Ofici tramès a l’Alcalde de Barcelona [15/07/1959] (2 còpies)
 rehabilitació d’un local dins l’edifici del Palau Reial Major per a la Delegación del
S.N.E.A. a fi d’acollir el material i la documentació arqueològica generada per les seves
activitats. [resposta de l’ofici = 8.18]
8.11 - Correspondència amb el director del museu d’Aquileia [27/07/1959]
 demana informació sobre les sepultures monumentals trobades a la ciutat
8.12 - TORRE DIANA
Correspondència amb Agustí Duran i Sanpere (2 cartes) [02/08/1959 - 05/08/1959]
8.13 - Notes d’honoraris presentades per JCSR per la direcció de les excavacions de la muralla i el
solar del Palau Reial Major [agost 1959] (4 f., mecanoscrits)
8.14 - Ofici tramès a l’Alcalde de Barcelona [17/091959]
 degradació de les restes ajardinades de la necròpoli de la plaça de la Vila de
Madrid
8.15 - Correspondència: carta al Ministre d’Instrucció Pública d’Itàlia (1 f., mecanoscrit) [01/09/1959]
 demanar informació sobre el projecte de parc arqueològic de la Via Appia de
Roma
8.16 - Correspondència: de Julio Moriones (Roma) [07/09/1959]
a Francisco Garrigó “La Vanguardia” [11/09/1959]
 aparició d’un article a L’Osservatore Romano sobre les excavacions de Barcelona
8.17 - Ofici (2 còpies) [19/11/1959]
 es sol·licita l’autorització per a que el contractista F. Closa participi en la licitació de
les obres al palau del Lloctinent (ACA), a fi de que l’excavació del subsòl fos practicada amb
la major efectivitat, atesa l’experiència arqueològica de l’esmentada empresa
8.18 - Ofici de l’Ajuntament de Barcelona al Delegat de la ciutat del S.N.E.A. (JCSR) [13/11/1959]
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 sobre l’habilitació d’un local a l’edifici del Palau Reial Major per aquesta delegació.
La petició es considera prematura atesa la manca de definició de funcions de l’edifici en curs
de restauració [resposta de 8.10]
8.19 - Quadern de notes amb referència a les excavacions de la muralla i altres no identificades
[1959-1960]
8.20 - Minuta d’honoraris [01/12/1959]
 per a la redacció de l’opuscle “Las excavaciones de la muralla romana de la
Tapineria” (publicació a càrrec del municipi)
8.21 - Retalls de premsa sobre les restes romanes a Barcelona
8.22 - AJUNTAMENT
Correspondència: de l’Arquitecte conservador de la ciutat antiga (1 f., mecanoscrit)
[23/01/1960]
 sobre la realització d’excavacions prèvies en el solar de la nova seu de
l’ajuntament i sobre la forma de contractar les obres
8.23 - Correspondència: amb el director de l’Institut Arqueològic Alemany (Madrid) (2 cartes)
[27/01/1960 - 05/02/1960]
 tramesa de llibres
8.24 - Ofici de l’Ajuntament de Barcelona [04/02/1960]
acusament de rebuda d’un informe amb la petició per concloure l’excavació del pati
del Palau Requesens
8.25 - Correspondència amb J. Vives i Miret (2 cartes amb dibuixos adjunts) [11/04/1960 16/04/1960]
 sobre un aqüeducte romà a la ciutat
8.26 - Correspondència: lletra adreçada a F. Udina director del Museu d’Història de la Ciutat (2
còpies esborranys) [04/09/1960]
referent als problemes de carie arqueològic generats per la recent divisió de
funcions entre el M.H.C i l’Institut Municipal d’Història
8.27 - Acusament de rebuda de F. Udina [06/04/1960]
d’un informe de JDSR sobre la restauració de les muralles
8.28 - Text: “Grupo protector de las excavaciones arqueológicas” (1 f., mecanoscrits) [sense data]
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 esborrany on es defineix la funció d’aquesta associació
8.29 - Text (inèdit?) “Medusa en el arte romana de Barcino” (3 f., mecanoscrits) [sense data]
8.30 - Text (inèdit?) “Las excavaciones arqueológicas en Barcelona durante los últimos tiempos” (3
f., mecanoscrits) [sense data]
8.31 - Text (inèdit?) “Las dos sucesivas Barcelonas romanas” (6 f., mecanoscrits) [sense data]
8.33 - Factures de còpies fotogràfiques (5)
8.34 - Nota sobre la inscripció de C. Lupa (base de la muralla) (1 f., mecanoscrit) [sense data]
8.35 - Recull de notes de premsa (5 f., mecanoscrits)
8.36 - Breus informes sobre les excavacions a la muralla (5 f., mecanoscrits) [sense data]
8.37 - MURALLA
6 Sobres de negatius
2 fotografies
8.39 - ACADÈMIA DE LES BONES LLETRES
“Relación de los niveles arqueológicos, así como las fechas de su correpondiente excavación
desde el dia 27 de julio hasta el 31 de agosto de 1961 (1 f., mecanoscrit)

CAIXA 9 - MISCEL·LÀNIA
9.01 - Fitxes amb referències de diversa índole referides a teatres romans de la Península Ibérica
[sense data]
9.02 - MATARÓ
Informe: “Visita a les troballes arqueològiques de Mataró” (dia 8 de novembre 1935) (3 f.,
manuscrits, 1 amb fot.)
9.03 - MÉRIDA
Correspondència: a J.M. Bairrâo Oleiro (Coimbra) (1 carta) [04/03/1955 ]
 sobre determinades qüestions de l’excavació de La Cocosa
9.04 - SANTA COLOMA DE QUERALT
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Planta de l’església de Santa Maria de Bell-lloc amb detall d’unes rases obertes al seru
entorn R. Castells [27/03/1955]
9.05 - Fulls solts amb notes diverses
9.06 - Notícia biogràfica sobre Emili Gandia (5 f., mecanoscrits amb esmenes)
9.07 - VILASSAR DE MAR
Correspondència: carta de J. Marxuach Flaquer (Calella) (2 cartes) [04/01/1957 08/01/1956]
 troballes efectuades prop de la capella del Roser
9.08 - VILASSAR DE MAR
Comunicació del Comissari Provincial a Marià Ribas (Comissari local) [26/02/1956]
 per a què els objectes trobats en l’excavació del mil·liari fossin lliurats a L.
Guardiola a fi de que aquest en fes el dipòsit al Museu Municipal
9.09 - Retalls de premsa de notícies arqueològiques de la zona del Maresme
9.10 - Correspondència amb Josep M. Gurí (Calella) (3 cartes) [07/01/1957 - 22/01/1957]
9.11 - MATARÓ
Planimetries del Fossar Xic de Mataró (4 còpies) de M. Ribas [1957]

9.12 - Correspondència de S.Oller i JCSR,(president i secretari de la Sociedad Española de
Antropología, Etnología y Prehistoria) a Roger Grau (Les amis d’Illiberis et du Musée d’Elne)
[sense data]
 proposen establir relació amb societats filials de l’IEC
9.13 - Fitxes de monuments megalítics de Catalunya amb fotografies retallades de diverses
publicacions [42 fitxes ]
9.14 - Correspondència amb Museu Municipal de Sant Joan de Vilassar (1 carta ) [sense data]
Informe sobre el Museu de Vilassar de Mar (1 f., mecanoscrits —2 còpies—)
9.15 - Dossier: CURSO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE CAMPO(Granada : 1953)
- Llista d’assistents al curs (1f., mecanoscrit)
- Nota sobre la excavación de una sepultura en Almuñecar (2 f., mecanoscrits) [octubre
1953]
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- Nota del Prof. Dr. Guirao sobre “los restos humanos de Almuñecar” (1 f., mecanoscrit)
[28/09/1953]
- Programa del curs del 14/09/1953 a l’1/10/1923 (3 f., mecanoscrits amb esmenes de)
- Los sucesivos cursos de Arqueología de Campo (1 f., mecanoscrit) [setembre 1953]
- Observaciones sobre un sondeo realizado en el poblado del Cerro de Castello, en
Montefrío (Granada) (3 f., mecanoscrits —2 còpie) [setembre 1953]
- Observaciones sobre el yacimiento arqueológico de Campo Cepero, en término de Baza
(3 f., mecanoscrits)
- 2 f., manuscrits
- 9 fitxes algunes amb fotografies [setembre 1953]
- 7 fotografies [setembre 1953]
- 2 programes
- Retall de premsa

CAIXA 10 - COMUNICACIONS I ALTRES

10.01 - Fitxes de Catalogació de Monuments de l’Institut d’Estudis Catalans, corresponent a les
peces de la custòdia de la Seu de Barcelona dipositades al Museu d’Art de Catalunya
[setembre-octubre 1936] ( 26 fitxes + 16 fot.)
10.02 - Conferència : “Madrid en el mundo céltico” a “Instituto de Estudios Municipales (10 f.,
mecanoscrits amb esmenes) + correspondència relacionada amb J. Martínez Santa-Olalla
[gener-maig 1961]
10.03 - “SYMPOSIUM MATARÓ”
Informació turística i opuscles lliurats als participants del “III symposium internacional de
investigacones en arqueología cristiana” (Mataró 14-16 de juliol de 1966)
10.04 - SANTA CREU D’OLORDE
- plantes i croquis
10.05 - Correspondència amb J.M. Jávega (Montblanc) (2 cartes) [12/05/1966-23/05/1966]
10.06 - SANT CUGAT DEL VALLÉS - Cova Torre Negra
Còpia d’un informe sobre la Cova de la Torre Negra tramès pel Sr. Mas (3 f., mecanoscrits
amb esmenes) [sense data]
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10.07 - Fotografies dels recintes murallats de Girona, Empúries, Olèrdola i d’altres amb notes al
revers per a la seva publicació
10.08 - Text: “Comerç i camins a la Catalunya primitiva” discurs llegit a la solemne festa anyal de
l’Institut d’Estudis Catalans el de 15 de maig de 1856, per JCSR, membre de la Secció
Històrico-Arqueològica , a casa del Sr. Bonet i Gurí (15 f., mecanoscrits + 15 f. mecanoscrits
amb esmenes)
10.09 - Ressenya al discurs d’A. Griera a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona del deia
09/02/1941 (3 f., mecanoscrits)
10.10 - Textos:
“La romanització” (4 f., mecanoscrits, 1 f., manuscrit)
“Les colonitzacións històriques” (4 f., mecanoscrits)
“L’època ibèrica” (3 f., mecanoscrits)
“El paleolític inferior” (13 f., mecanoscrits)
 publicats dins Geografia de Catalunya, vol.1 : geografia general dirigida per L. Solé
i Sabarís. Barcelona : Aedos, 1958
10.11 - “Informe sobre la reunión del Consejo Permanente de los Congresos Internacionales de
Ciencias Prehistóricas y prohistóricas que tuvo lugar en Lund (Suecia) los dias 8, 9 y 10 de
julio de 1956, al que, en su calidad de miembro titular del mismo, asistio el arqueólogo del
Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Barcelona d. José
de C. Serra Ràfols” (4 f., mecanoscrits)
10.12 - “ Informe sobre la reunión celebrada en Lyon del dia 3 al 5 de juliol de 1956, para tratar de la
publicación del “Corpus Vasorum Antiquorum”, a la que asistió como representante...” (3 f.,
mecanoscrits)
10.13 - “Memoria-Resumen de las actividades del Servicio de Investigaciones Arqueológicas durante
el año 1955” (6 f., mecanoscrits)
10.14 - Text: “Las relaciones comerciales entre Iberia i Grecia (durante la segunda edad del Hierro)”
hi ha una nota de l’autor en data de 10/06/1967.
10.15 - Text: “Nueva lucerna con representación de delfines” [sense data] (2 f., manuscrits)
10.16 - Text: “Las relaciones entre las poblaciones del Sur de Francia y del noreste de la Península
Ibérica durante la primera Edad del Hierro” (7 f., mecanoscrits –castellà ; 9 f., mecanoscrits francès)
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10.17 - Text: “Les fonts de la Garona” (11 f., manuscrits i mecanoscrits + 2 croquis del relleu
pirinenc”) [sense data]
10.18 - Textos:
- “Iluro (Mataró)” (4 f., mecanoscrits amb esmenes)
- “Gerunda (Girona)” (4 f., mecanoscrits amb esmenes)
- “Detosa (Tortosa)” (3 f., mecanoscrits amb esmenes)
10.19 - Text: “La història d’Emporion” (6 f., mecanoscrits amb esmenes) [sense data]
10.20 - Text: “Los mercados en Catalunya” (5 f., mecanoscrits amb esmenes) [sense data]
10.21- Text incomplet i sense títol, referent a la història de la conservació i restauració de monuments
a Barcelona [sense data]

CAIXA 11 - CONGRÉS PREHISTÒRIA. UNIÓ ACADÈMICA INTERNACIONAL
11.01 - COUNCIL FOR BRITISH ARCHAELOGY [1950]
- 2 circulars + notes diverses
11.02 - FEDERATION INTERNATIONALES DES ASSOCIATIONS D’ETUDES CLASSIQUES
- documentació any 1951
11.03 - ACADÉMIE BULGARE DES SCIENCES. BIBLIOTECA
- 1 carta [02/12/1952]
 interncanvi de publicacions
11.04 - UNION ACADEMIQUE INTERNATIONAL
- Sessions per a tractar el “Corpus Vasorum Antiquorum” i “Forma Urbis Romani” : XXIV
sessió, XXVII sessió (1953), “Projec de status et de règlement de l’UAI [15/12/1954], UAI.
Reglement [13/01/1955], XXX Sessió (Roma : 1956), XXXI Sessió (Brussel·les : 1957),
XXXVII Sessió (Viena : 193), XXXIX Sessió (Paris : 1965), XL Sessió (Brussel·les 1966)
11.05 - COUNCIL FOR OLD WORLD ARCHAELOGY
- 1 carta [22/09/1954]
11.06 - CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PREHISTÓRICAS Y PROTOHISTÓRICAS (IV
: 1954 : Madrid)
- 3 programes
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11.07 - COLLOQUE INTERNATIONAL CORPUS VASORUM ANTIQUORUM (1956 : LYO)
- documentació sobre el col·loqui
- correspondència amb Charles Douglas
11.08

-

CONGRÈS

INTERNATIONAUX

DES

SCIENCES

PRÉHISTORIQUES

ET

PROTOHISTORIQUES (LUND : 1956)
- documentació del Congrés
- invitació com a delegat espanyol a la reunió [27/02*1956]
11.09 - Informe : “Nota sobre la reunió tinguda els dies 3,4 i 5 de juliol de 1956 per a tractar de la
publicació del “Corpus Vasorum Antiquorum”, a la que assisti el sotasignat en representació
de l’Institut d’Estudis Catalans” (3 f., mecanoscrits)
11.10 - “Informe sobre la reunión celebrada en Lyon del dia 3 al 5 de julio de 1956, para tratar de la
publicación del “Corpus Vasorum Antiquorum”, a la que asistió como representante de
España el arqueólogo del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la excma. Diputación
de Barcelona, D. José de C. Serra Ràfols” (3 f., mecanoscrits —3 còpies—)
11.11- UNESCO: recomanacions sobre excavacions arqueològiques [05/12/1956]
11.12 - UNIONE INTERNATIONALE DEGLI INSTITUTI DI ARQUEOLGIA STORIA E STORIA
DELL’ARTE IN ROMA
- Memòria d’activitats
11.13 - Informe: “Peces emporitanes del Museu Arqueològic de Barcelona” (18 f., mecanoscrits amb
esmenes)
 corresponen a la introducció del fascicle quatre del Corpus Vasorum Antiquorum.
Publicat a Barcelona : IEC : 1958-1965
11.14 - Article : Frickenhaus, August. “Catálogo de los vasos griegos existentes en Cataluña”
(36 f. manuscrits amb alguna fotografia ; relligat) Portada: A.I.E.C II - 1908 ; Segell: Biblioteca
de la Junta de Museus

CAIXA 12 - COVA DEL TOLL (MOIÀ)
12.01 - Llibreta Apunts d’Arqueologia Comissariat de Moià, núm. 3, Joan Surroca 1955-56 (dibuixos
de les peces, croquis de enterraments i fotografies)
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12.02 - Llibreta amb còpia manuscrita de l’anterior feta per J.de C. Serra Ràfols. Any 1956
12.03 - Correpondència amb Joan Surroca i Arissa (2 còpies [26/04/1957 - 11/05/1957]
 tramesa de peces del Toll i Les Teixoneres per a una exposició a realitzar a Barcelona
12.04 - “Informe sobre la instalación provisional del Museu de Moya” de l’Arqueòleg del Servei
d’Investigacions Arqueològiques de la Diput. Prov. de Bcn . a Emilio Martínez de la
Guardia, Diputat (4 f., mecanoscrits + croquis de la disposició de les sales) [sense data]
- Informe “Creación de un Centro de Estudios Moyaneses” (4 f., mecanoscrits + còpies
incompletes) [sense data]
12.05 - “Excavació del dia 28 d’agost de 1958, Material” Anotacions manuscrites amb dibuixos
sobre el material trobat en l’excavació d’una cala, probablements a la Cova del Toll.
Croquis de situació i secció amb anotacions de la cala. (12 f., manuscrits)
12.06 - Fotografies de materials òssis, lítics i ceràmics (Moià?) [sense data] (12 fot.)
12.07 - Fitxa amb descripció de l’estratigrafia de les Toixoneres (1 fitxa , manuscrita) [12/1953)
12.08 - Fitxa amb la còpia del diari de l’excavació realitzada per Joan Surroca al dolmen de Cuspinar
els mesos de març i abril de 1954 (dibuix del material localitzat i croquis de la planta) (2
fitxes : 1 manuscrita i 1 amb dibuix )
12.09 - Comunicació del Comissari Provincial d’Excavacions Arqueològiques [15/11/1954]
autorització al portador del document per a denegar l’accés a les Coves del Toll, les
Teixoneres i les Crusanes a tota persona no autoritzada. (1 f.)
12.10 - Correspondència de JCSR a Sebastià Oller (1 esborrany mecanoscrit) [02/09/1954]
 referent a aspectes organitzatius de la reunió de la Comisaria Provincial d’Excavacions
Arqueològiques a Moià
12.11 - Nota, segurament de premsa, : “Importantes excavaciones arqueológicas en Moyà” sobre les
excavacions realitzades al Moianès i la reunió de la Comissaria Provincial d’Excavacions
Arqueològiques. (1 f., mecanoscrit) [sense data] [1954?]
12.12 -

Anotacions manuscrites d’excavacions no identificades al Moianès. [Mesos de maig,
setembre i novembre de 1954] (7 f., manuscrits + 1 quadern)
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12.13 - Llistat amb identificació de les restes de fauna trobades a les Tuixoneres : “Fauna encontrada
en las excavaciones de las cuevas “les Tuxoneres” de Moyá hasta agosto de 1954” (1 f.,
mecanoscrit)
12.14 - Comunicació al comisari local de Moià per a que prospecti la Cova de les Tutes (GraneraCastellterçol) [08/03/1955] (1 f., mecanoscrit)
- Comunicació al comisari local de Moià per a què un cop estudiades les troballes de les
Tutes les disposi en un lloc adient [17/03/1955] (1 f., mecanoscrit)
12.15

- Comunicació

del nomenament de Sebastià Oller i Colomé com a Comisari Local

d’excavacions arqueològiques de Moià [15/09/1954] (1 f., mecanoscrit)
- Comunicions a Sebastià Oller i Colomé on es fa extensiva la seva designació al
Moianès i termes municipals propers [04/04/1955] (2 f., mecanoscrits)
12.16 - Fotografies i negatius: Coves del Toll i de Crusañes, dolmen de Can Perers, Puig Castellar i
pont de Castellterçol [1952-1955] (9 fot. + 6 sobres de negatius)
12.17 - Llibreta amb notes persones diverses i d’excavacions a la Cova del Toll i a les Teixoneres
[1954]
12.18 - Còpia de la Planta i Seccions E:1/200 de la galeria sud del Toll, realitzada per J. M. Thomas
[1954]
12.19 - Fitxes de les excavacions realitzades a la Cova del Toll els dies 7-8 i 16-18 de maig de 1955
(3 fitxes : 2 mecanoscrites, 1 manuscrita)
12.20 - Comunicació del Comissari Provincial d’E.A. a l’Arxiprest de Moià per a celebrar una missa
a la Cova del Toll [06/01/1955] (1 f., mecanoscrit)
12.21 - Correspondència : lletra de J.M. Thomas Sala, enginyer, que acompanya la tramesa d’un
croquis de la galeria sud del Toll —12.18— [14/05/1918] (1 f., mecanoscrit)
12.22 - Comunicació del Comissari Provincial d’E.A. al President de la Diputació [18/03/1955] (1 f.,
mecanoscrit)
 Petició de què el Servei de Monuments de la Diputació recuperi les pintures murals de
l’església del cementiri de Granera.
12.23 - Fotografies : materials lítics, òssis i ceràmics (Cova del Toll i/o altres jaciments moianesos)
[sense data] (8 fot.)
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12.24 -

Comunicacions del Comissari Provincial d’E.A. al Comandant de la Guàrdia Civil i a
l’Ajuntament de Moià [sense data] (2 f., mecanoscrits)
 evitar l’activitat furtiva a les coves del Moianès

12.25 - Esborrany de fitxa per a elaborar el Repertori Arqueològic del Moianès [sense data] (1 f.)
12.26 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
- Lletres de confirmació d’assistència a la Reunió:
*Joan Bellmunt [08/09/1954]
* E. Martínez Massapera [13/09/1954]
* V. Santamaria [sense data]
12.27 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
- Carta de J. Martínez Santa-Olalla on felicita la celebració de la reunió de la Comissaria a
Moià [11/09/1954]
12.28 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
- Còpia de les lletres de convocatòria als assistens a la Reunió [11/09/1954] (7 f.,
mecanoscrits)
*Esteve Reixach, Jaume Ferrer Poblet, Antonio Ferrer i Pi, Joaquim Vilaseca, Agustí
Duran i Sanpere, Joan Ainaud, Eduard Junyent, Antoni Guilleumes, Emili Martínez, Pau
Gorina, Enric Madorell, Isidre Clopes, Jordi Solé Bachs, Pau Ubach, Josep M. Pons,
Ribas, Galera, Estrada, Mas, Rafael Fernández de Bobadilla
12.29 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
- Lletres excusant la presència a la Reunió
* Isidre Clopes Batlle (Museu Episcopal Martorell) [10/09/1954]
* Enric Madorell [15/09/1954]
* Pau Gorina [10/09/1954]
* Eduard Junyent [11/09/1954]
12.30 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
- Programa del dia i menú del dinar (2 programes + 2 f., mecanoscrits + 1
sobre[04/07*1954]
12.31 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
- Nota de premsa publicada al diari La Vanguardia [21/09/1954] (Retall de premsa + 1 f.,
mecanoscrit)
12.32 - REUNIÓ ANUAL DE LA COMISSARIA (VIIA : 1954 : MOIÀ)
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- Llista d’assistens o possibles assistents a la Reunió (2 f., mecanoscrits)


12.33 - Informe o article sobre les restes de Moià i la propera Reunió de la Comissaria (2 f.,
manuscrits) [sense data]
12.34 - Fotografies : (37 fot.)
- excavació de les tombes de Villaclara i de la Gauma dels Plans del Toll (J. Surroca)
[1952]
- Sepulutra de Perés [1954]
- Dolmen de les Ombretes, dolmen de Serratmitjna, cista de Montjoia, sepultura del Serrat
de l’Horobona [1955]
- Cova de Salomó (Granera), excavacions Cova de Crusanes (J. Surroca) [1955]
12.35 - Topografia : “Proyección del río hipogeo del «Toll» y cavidades accesorias, sobre la
topografia de superficie segun J.M. Thomas Casajuana y F. Rovira Liutz” [1954] (1 f.)
12.36 - Correpondència : carta de Joan Surroca (1 f. ; mecanoscrit) [19/10/1955]
 tramesa de botifarres i bolets
12.37 - Quadern : Resum de dades útils de la llibreta d’excavacions núm. 3. Excluides les dades
paleontològiques : 12/12/1955 - 20/10/1956. (38 f. ; manuscrites)
12.38 - Correspondència : Carta de Salvador Farràs [20/03/1956] (1 f., mecanoscrit)
12.39 - Comunicació : del Comissari Provincial d’E.A. al Ministre de Comerç [30/03/1956] (1 f.,
mecanoscrit)
Petició per a què el Comssari Local (Sr. Oller) pugui adquirir un vehicle d’importació
12.40 - Correspondència : a F. Presedo Velo, secretari de la Comissaria General d’E.A. [11/05/1956]
(1 f., mecanoscrit)
12.41 - Fitxa de l’excavació d’un enterrament a la Cova del Toll amb un croquis (1 fitxa mecanoscrita)
[02/12/1956]
12.42 - Fitxa de les troballes de ceràmica cardia efectuades a les excavacions de la Cova del Toll en
una visita amb A.Castillo i L. Pericot (1 fitxa mecanoscrita) [12/1956]
12.43 - Quadern amb anotacions i croquis d’una galeria possiblement de la Cova del Toll
[16/12/1956]
12.44 - Factura de J. Francès (Barcelona) per uns treballs fotogràfics
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[24/04/1956]
12.45 - Inventari amb croquis : Grup de terrissa del Toll [19/04/1956] (5 f. ; manuscrits)
12.46 - Comunicació al Comissari Local d’E.A. de Moià [31/03/1956] (1 f. ; mecanoscrit)
 ús del segell oficial
12.47 - Notes manuscrites referents a material de la Cova del Toll [1956] (6 f., manuscrits + 1 sobre
amb paperetes manuscrites + 6 retalls de fotografies de material)
12.48 - Correpondència : carta de Joan Surroca [15/04/1957] (1 f. ; mecanoscrit)
 tramesa de fragments ceràmics per a la seva reconstrucció amb motiu d’una exposició
al Palau de la Virreina
12.49 - Correspondència amb Joan Surroca
- Carta de J. Surroca [sense data] [1957?] sobre els materials de la Cova del Toll
- Carta de JCSR [01/10/1957] sobre les dificultats d’institucionalitzar el Museu de Moià
12.50 - Fitxes amb descripcions i dibuixos de materials procedents de les excavacions dels anys
1954-1956 a la Cova del Toll. (20 fitxes ; manuscrites)
12.51 - Fitxes amb anotacions referents a materials, enterraments i observacions diverses
efectuades a la Cova del Toll. [1956-57] (4 f, mecanoscrites, 1 amb una fot. ; 1 dibuix)
12.52 - Esborrany de textos sobre la Cova del Toll i la prehistòria del Moianès
- “Desde el punto de vista ...” (4 f., mecanoscrits ; 2 f. manuscrits) [sense data]
- “De ahí el interés que siempre ...” (4 f., mecanoscrits) [sense data]
 12.53 - Article : “El primer capítol de la nostra història primitiva” de JCSR publicat a La Tosca.
Núm. 8 (Octubre 1954) + una carta adjunta al Sr. Sebastià Oller [7/10/1954]
- La Tosca. Núm. 9 (Desembre 1954]
12.54 - Fotografies d’enterraments i materials de la Cova del Toll [sense data] (7 fot. + 2 parts de fot.]
12.55 - Resum de la comunicació feta per JCSR a la Societat Catalana d’Estudis Històrics referent a
la Cova del Toll (2 f. ; mecanoscrits) [sense data]
12.56 - Text : “La estación arqueológica” referent a la Cova del Toll” (5 f., mecanoscrits) (3 còpies)
[sense data]
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12.57 - Secció transversal de la galeria del Toll i estratigrafia del sondeig B segons J.M. Thomas
Casajuana i de J. de Villalta [sense data] (1 original i 2 còpies)
12.58 - Nota de premsa : “Las exploraciones de la Cueva del Toll, de Moyá” (1 f., mecanoscrit) (2
còpies)
 12.59 - Telegrames procedents de la Comissaria General d’Excavacions [02/1956] (2 telegrames)
 12.60 - Article : JCSR. “XXIX Moyá (Barcelona) Toll, dins Noticiario arqueológico hispánico, II.
Cuadernos 1-3, 1953 (4 exemplars)
 12.61 - Article de JCSR, J.M. Thomas, J.F. de Villalta i M. Fusté “Exposición monográfica sobre la
Cueva del Toll (Moià), dins Exposiciones en la Palacio de la Virreina : INQUA V Congresos
Internacional Madrid-Barcelona 1957. [1957] P. 13-18
 12.62 - Programa Festa Major de Moià 1958

CAIXA 13 - GIRONA, Mosaic de Bell-lloc, Joies de l’Estanyol (Bescanó)
13.01 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Correpondència:
- De R. Massó a JCSR. (4 cartes) [sense data], [21/08/1933], [03/09/1933],
[14/10/1933]
- Amb Joan Subies : (18 cartes) [16/09/1933 - 24/08/1934}
- De Jerònim Fabrès a JCSR. (8 cartes] [23/12/1933-11/12/1934]
- De JCSR a Jerònim Fabrès (1 carta) [16/09/1933]
- De Jerònim Fabrès a Rafael Masó (3 cartes) [09/04/1931 - 18/08/1933 - 15/09/1933]
- De JCSR a M. Dolores González Mercader (1 f., mecanoscrit) [16/03/1935]
- De M. Dolores González i Mercader a J.de C.S.-R. (1 carta) [17/08/1935]
- De JCSR (1 f. ; mecanoscrit) [12/09/1934]
 determinar el valor del mosaic
- Comunicació del Comissari de la Generalitat a Girona a J.de C.S.-R. (3 f., mecanoscrits)
[15/12/1933]
 on es resolt concedir l’ajut necessari per a la restauració del mosaic
- Comunicació del Comissari de la Generalitat a Girona a J.de C.S.-R. (1 f., mecanoscrits)
[24/02/1934]
 on s’aproven les despeses de la restauració
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- Documentació de les despeses ocasionades per la consolidació, restauració i venda del
mosaic (4 f., manuscrits) [1934-1936]
13.02 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Contracte de restauració [20/12/1933] (1 contracte complet i 4 esborranys)
13.03 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Conveni entre la Sra. Lina Possali i Crotti i la Sra. M. Dolors González i Mercader per
una part i el Patronat del Museu d’Arqueologia per l’altra (2 f., mecanoscrits)
13.04 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Dietari de les excavacions (anònim) [31/07/1941 - 13/08/1941] (6 f. manuscrits de totes
mides)
13.05 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Correspondència : Carta de J. Pla i Cargol [12/07/1941] (1 f., manuscrit)
13.06 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Informe de les excavacinos efectuades el 1941 a Bell-lloc i altres indrets de la ciutat de
Girona (3 f., mecanoscrits)
13.07 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Fotografies del mosaic i de l’excavació (7 fot + 8 fot.)
- Planta acotada de les troballes [sense data]
13.08 - MOSAIC DE BELL-LLOC (GIRONA)
- Plànol de situació croquis de les troballes
13.09 - JOIES DE L’ESTANYOL (BESCANÓ)
- Correspondència de Manuel Feliu de Cendra (2 cartes) [25/10/1945], [1948]
13.10 - JOIES DE L’ESTANYOL (BESCANÓ)
- Fitxes amb la descripció de les joies (2 fitxes)
13.11 - JOIES DE L’ESTANYOL (BESCANÓ)
- Text: “Joies greco-romanes de l’Estanyol (Girona)” (7 f., mecanoscrits amb dibuixos ;
esborrany) [sense data]
13.12 - JOIES DE L’ESTANYOL (BESCANÓ)
- Text: “Estanyol” (7 f., mecanoscrits) [sense data]. Castellà.
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- Fotografies de les joies (9 fot.)
13.13 - FORMA II (2)
13.13_A - Relació de despeses fetes els mesos d’octubre i novembre de 1930 per a la
preparació de la “Forma Conventus Tarraconensis” (1 f. ; mecanoscrit)
13.13_B - Article: M. Santaló. “una nova estació? - El “Forn de Pinell”(Castell d’Aro), dins
El Autonomista. (Octubre 1930) suplement il·lustrat
13.13_C - Article: Vives i Miret. “L’Acròpolis de Castell”, dins Terra nostra : butlletí del
Museu de Palamós. Núm. 3 (juny 1936)
13.13_D - Fotografies: Palamós, Santa Maria de la Mar (4 fot.)
13.13_E - Fotografies: Plana Basarda (8 fot.)
13.13_F - Fotografies: Aiguaviva (3 fot. + 1 nota manuscrita)
13.13_G - Perelada
- Correspondència: de Vicenç Tomàs a J.de C.S.-R (2 cartes) [15/12/1930],
[07/01/1931]
- Notes manuscrites (6 f. ) [29/10/1930]
13.13_H - Fotografies : La Creueta (1 fot.)
13.13_I - Sant Feliu de Guíxols
- Plànol del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols
- Premsa: “Excavaciones en Sant Feliu de Guíxols”, La Vanguardia (12/08/1905)
13.14 - Notes i dibuixos d’excavacions a Girona : Casa Agullana i altres no identificades (14 f.,
manuscrits)
13.15 - Correspondència : carta del Grup Excursionista i Esportiu Gironí [20/02/1935] (1 f.,
mecanoscrit)
 notícia de troballes arqueològies i tramesa d’un butlletí
13.16 - Correspondència: sobre la recuperació de la documentació arqueològica de R.Masó
- a F. Riuró [29/01/1935]
- de F. Riuró [04/11/1935]
- a F. Riuró i Carles de Palol i Feliu [sense data]
- a Esperança Bru (viuda Masó) [sense data]
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13.17 - Correspondència : de Carles de Palol i Feliu [23/01/1936] (1 f., mecanoscrit)
Pedrera de Can Botet (4 fot.)
13.18 - Correspondència : sobre la muralla i el projecte de passeig arqueològic de Girona
- de J. Pla Cargol (3 cartes) [16/01/1936 - 27/01/1936 - 29/02/1936]
- de F. Riuró [05/03/1936]
- de Lluís Busquets [11/03/1936]
13.19 - Correspondència : 3 cartes de F. Riuró sobre l’organització del Museu Arqueològic i
Incautacions 1936 [25/03/1937] [15/04/1937] [20/05/1937] (2 mecanoscrites + 1
manuscrita)
13.20 - PALAU SACOSTA (Elies Serra i Ràfols)
- Correspondència: de Francesc Riuró a Elies Serra i Ràfols [11/09/1937]
- Publicació: “Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Comissió Provincial de
Monumentos de Gerona en 1931”, [1932]
- Pla del camp de Sitges i altrs restes romanes de Palau Sacosta. E 1: 100 (paper vegetal)
- 11 fotografies
13.21 - Factures sobre l’aixecament planimètric de la torre Ballesteries + 1 nota de la tramesa de F.
Riuró [28/09/1941] (3 factures,manuscri- tes) + 1 nota de la tramesa de Francesc Riuró
13.22 - Informe: “Excavaciones de Gerona en 1941” (3 f., mecanoscrits ; 3 còpies)
13.23 - Correspondència: carta de J. Pla i Cargol [16/03/1972] (1 f., manus-crit + 1 fot)
13.24 - TORRE GIRONELLA (GIRONA)
- Pla parcial
- Fotografies (47 fot. + 3 sobres de negatius i fot.)
13.25/26 - GIRONA : fotografies diverses i negatius: catedral, muralles, excavacions (44 fot. + 2
retalls de premsa amb fot. + 1 sobre amb 11 fot. de Girona no arq. + 1 sobre de negatius)
13.27 - PORTA RUFINA : 1 croquis + 21 fotografies
13.28 - TORRE GIRONELLA I PORTA RUFINA (GIRONA)
- quadern de notes de l’excavació
13.29 - PALAU (GIRONA)
- Quadern de notes de l’excavació
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13.30 - CARRER BALLESTERIES (GIRONA)
- Plans originals i croquis acotats (10)
- Informe: “Poterna romana en las murallas de Gerona” (7 f., mecanoscrits)
- Fotografies : 9 fot
13.31 - Alçat lateral del portal de Sobreportes E: 1/120 [sense data]

13.32 - CARRER DE LA FORÇA, NÚM. 26 (GIRONA)
- Informe de l’excavació (1 f., mecanoscrit) [sense data]
13.33 - PATI DEL COL·LEGI DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SEMINARI
- Fotografies: (41 fot.)
- Planta E:1/100 [sense data]
13.34 - Carrer de de la Força (Girona)
- plànols amb indicació del perímetre de la murall i de les seves fases [sense data] (2
plànols de paper vegetal)
13.35 - Notes sobre els fons de diversos arxius de Girona
13.36 - Informe: “Les investigacions arqueològiques a Girona” (inèdit?) (21 f., mecanoscrits) [sense
data]
13.37 - Informe: “Hallazgos hallstatticos en el término de Gerona” (inèdit?) (5 f., manuscrits) [sense
data]
13.38 - Text: “Las murallas romanas de Gerona” : text traduït a l’espanyol d’Adolf Fricks (3 f.,
mecanoscrits + 3 f. de l’original amb fot.)
 13.39 - Relació de les despeses fetes en els treballs i estudis de les restes romanes de Girona fins el
22 d’agost de 1931
 13.40 - Correspondència : sobres restes arqueològiques a Girona
- de Francesc Riuró : 6 cartes de 1935 a 1938
- de J. Pla Cargol : 1 carta [08/06/1942]
- de Carles de Palol : 1 carta [23/03/1936]
- a Pla Cargol: 2 cartes [23/01/1936] [sense data]
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 13.41 - Premsa : notícies sobre restes arqueològiques a Girona
 13.42 - Notes manuscrites sobre Girona ciutat
 13.43 - Punyal de Girona : dibuix sobre paper vegetal
 13.44 - Sepultura de Fontajau (Girona) E/ 1:10 de Francesc Riuró
 13.45 - Notes sobre un article de Girona en l’antiguitat (2 f., manuscrits) [sense data]
 13.46 - Albarans Hotel Peninsular de Girona (2 albarans) [17/11/1942][sense data]
 13.47 - Planta sense nom ni data

CAIXA 14 - MALLORCA
14.01 - Correspondència amb Bartomeu Ensenyat . (21 cartes) [1958- 1966] amb adjunts de textos
i fotografies
14.02 - Correspondència amb M. Mascaró i Passarius (23 cartes + 1 postal + 1 targeta + 1 nota)
[1958-1966]
14.03 - Correspondència : comunicació a Juan Gómez Vinardell (Premià de Mar) [08/09/1967]
[24/09/1967] (2 f.,mecanoscrit)
 lliurament de les peces que resten d’un conjunt de bronzes trobat a Mallorca
14.04 - Plecs de fulls amb fotografies (36 p. de làmines)
- 1 nota manuscrita
- text: sobre arquitectura talaiòtica (pròleg per un llibre de M. Mascaró?)
 14.05 - Lluchmajor. Plànol E/1:200
 14.06 - Retalls de premsa [1959 i 1966]
 14.07 - Necrologia de Josep Colominas i Roca (4 f., mecanoscrits) [sense data]
 14.08 - Fitxa del “Corpus de monumentos talaióticos de Baleares de J.Mascaró i Passariu” correpon
al terme municipal de Lluchmajor (2 fitxes, mecanoscrites, 1 amb fot.)
 14.09 - Articles:
44

Servei de Documentació i Arxiu

- Cañigueral, J. “Los primeros habitantes de Mallorca: la cueva de Sa Canova de Ariany”
dins, Ibérica. Núm. 208 (maig 1951)
- Cañigueral, J. “Más sobre Sa Canova de Ariany”, dins Ibérica Núm. 233 (maig 1952)
 14.10 - Fitxa: “Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos” (1 fitxa + 1 albarà de transports)
 14.11 - Anotacions, postals i guies de Mallorca

CAIXA 15 - MATARÓ i comarca (Argentona, Vilassar)
15.01 - Correspondència amb Marià Ribes i Bertran (13 cartes) [29/08/1954 - 23/09/1956]
- Burriac i Mil·liari de Vilassar
15.02 - Correspondència amb Jaume Lledó i Font (54 cartes + 1 f. de dibuixos) [1955-1957]
 intervencions diverses a Burriac, problemes del Patrona Ibèric Ilduro, Comissaria, Carta
arqueolòica comarcal, mil·liari de Vilassar, conflictes Comissaria/Museus
15.02A - Correspondència de Jaume Lledó i Font a Rafael Estrany [1 f., mecanoscrits —és còpia—)
15.03 - Actes de la Comissaria Local d’Excavacions Arqueològiques de Mataró [31/10/1955 12/11/1955 - 01/12/1955 - 22/12/1955] (4 f., mecanoscrits —ès còpia—)
15.04 - PATRONATO POBLADO IBÉRICO DE ILDURO:
- despeses (1 f., mecanoscrit) [06/06/1956]
- convocatòries (2 f., mecanoscrits) [07/12/1955] [sense data]
- “Constitución del Patronato de la Ciudad Ibérica de Ilduro” (1 f., me- canoscrit) [sense data]
- esborrany dels estatuts (6 f., mecanoscrits)
- noticiari d’activitats (3 f., mecanoscrits) [febrer, març 1956]
15.05 - Correspondència : de Jaume Lledó i Font amb Epifani de Fortuny (2cartes) [28/01/1957 14/03/1956]
 conflictes en l’arqueologia mataronina
15.06 - Ofici de la Comissaria Provincial d’E.A. a la Comissaria General d’E.A. i d’aqueta a l’alcalde
de Mataró [01/11/1955] (2 f., mecanos-crits)
 manca de representats de la comissaria local al Patronat del Museu Municipal
15.07 - Fitxes manuscrites de M. Ribes de jaciments del Maresme des de la prehistòria a l’època
romana (147 fitxes + 1 plànol de la zona + 2 retalls de premsa [1933])
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15.08 - Fotografies : Megalit de Canyamars (4 fot.)
15.09 - ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE TRAIÀ (ARGENTONA)
- 1 pla E. 1:50 (M. Ribes)
- Correspondència : JCSR a Francisco Presado Velo [11/07/1955] (1 f., mecanoscrits)
- Correspondència :JCSR a vídua de F. Carreras Candi [12/07/1955]
- Fotografies sepultures (6 fot.)
- 1 figura i nota manuscrita
15.10 - ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE MATA (MATARÓ)
- figura de la planta amb nota mecanoscirt (1 f.)
- fotografies d’una làpida cristiana (2 fot.)
- Planta E.1:50 (M. Ribes) (original amb paper vegetal)
- nota mecanoscrita (1 f.) [1955]
15.11 - VILASSAR
- Correspondència amb Lluís Guardiola (8 cartes + 1 catàleg del Museu Municipal de Sant
Ginès de Vilassar + retalls de premsa adjunts) [15/10/1955 - 08/05/1956]
15.12 - VILASSAR
- Correspondència amb Andreu Domènech i Pujol —president de la Delegació a Vilassar
de Mar del Club Excursionista Pirenaic— (7 cartes) [16/08/1955 - 27/03/1956]
 referent al Museu Local
 15.13 - BURRIAC
- Llista d’assistens a la reunió Patronat Burriac dia 05/02/1856 (1 f., manuscrits) de M.
Ribes
- 1 fitxa mecanoscrita de JCSR
 15.14 - Plànols de Mataró (comarca i municipi)
 15.15 - Retalls de premsa
 15.16 - Correspondència: del Comissari Prov. E.A. a Tinent d’Alcalde de Mataró (2f., mecanoscrits)
[19/11/1956]
 15.17 - CABRERA DE MATARÓ
Correspondència:
- de J.C.S.R a Amadeo López (1 f., mecanoscrit) [20/02/1956]
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- de Comissari Local (M. Ribes) a Comissari Provincial (JCSR) (1f., mecanoscrit)
[15/03/1956]
- resposta de l’anterior (1f, mecanoscrit) [20/03/1956]
 15.18 - Notes i fotografies sense identificar
 15.19 - Paperetes amb informació de monedes de Ilduro

CAIXA 16 - MÈRIDA
16.01 - Ofici de J. Martínez Santa Olalla a JCSR (1 f., mecanoscrits) [27/05/1943]
 Nomenament de director de les excavacions del Plan Nacional de Mérida
16.02 - Correspondència oficial sobre activitats desenvolupades a Mèrida (18 cartes,
mecanoscrites) [01/06/1942 - 11/12/1942]
16.03 - SOLAR DE L’INSTITUT I CAMP D’ESPORTS (juny 1942)
- Dietari de l’excavació (1 llibreta)
- Plànols de la zona
- Fotografies de tombes (18 fot.)
- “Informe sobre el interés arqueológico de los terrenos destinados por el excmo.
ayuntamiento de Mérida a edificaciones para el Institut de Ensenyanza Media de dicha
ciudad” (17 f., mecanoscrits) [22/06/1952]
- Autorització de les prospeccions a JCSR (1 f., mecanoscrit [28/04/1952]
- Despeses allotjament [juny 1952] (4 factures)
16.04 - Informe: “Restos romanos en Almendral” (3 f., mecanoscrits —2 exemplars—) [01/07/1952]
16.05 - Correspondència : amb Vicente Sos Baynat (Mérida) (2 cartes) [18/10/1962] + retall de
premsa adjuntat i [20/10/1962]
 16.06 - Comptes particulars i pressupostos, viatges Mérida 1942-1948
 16.07 - Informe sobre Mèrida (11f., mecanoscrits + 1 plànols de la ciutat) [24/09/1951]
 16.08 - Plànol ciutat de Mèrida. Esmenat pel darrere
 16.09 - Ofici on s’ordena el desallotjament de la Finca Conventual a Mèrida (1f.,mecanoscrit)
[30/11/1943]
 16.10 - Correspondència any 1943 (23 cartes)
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 16.11 - Correspondència any 1944 (78 cartes)
 16.12 - Correspondència any 1945 (42 cartes)
 16.13 - Correspondència any 1946 (18 cartes)
 16.14 - Correspondència any 1947 (23 cartes)
 16.15 - Correspondència any 1949 (4 cartes)
 16.16 - Correspondència vària, anotacions i sense data

CAIXA 17 - MÈRIDA - Dehesa de la Cocosa (Badajoz)
17.01 - Quadern de notes (1 llibreta ) + croquis de l’excavació [sense data]
17.02 - Croquis acotats de diversos sectors excavats [sense data]
17.03 - Informe sobre la restauració de la capella tetralobulada (9 f., mecanoscrirts i esmenats)
[sense data]
17.04 - Fotografies segons els diversos sectors en què fou dividit el jaciment: [1947-1949]
- Zona de l’oest: 10 sobres de negatius i alguna fotografia
- Sepultures : 3 sobres de negatius amb fotografies
- Premsa, trull de l’oli, capes: 10 sobres de negatius amb fotografies
- Gran pati i zona pròxima : 4 sobres de negatius amb fotografies
- Església : 13 sobres de negatius amb fotografies
- Termes : 42 sobres de negatius amb fotografies
- Capella funerària : 28 sobres de negatius amb fotografies
- Peristil i habitacions: 25 sobres de negatius amb fotografies
- Anotacions + 1 fotografia
17.05 - Fotografies i negatius:
- Nou mosaic del Carrer de la Concòrdia : 12 fot. + 1 neg. + 1 retall de premsa
[23/02/1944]
- Carretera de D. Álvaro : diferents troballes, construccions i mosaic, pou, restes més lluny
: 10 fot.
- Troballes prop de Mirandilla: 3 fot. + 4 neg.
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- Hipogeu travessia Pontezuelas: 12 fot. + 3 neg.
- Terrenys de l’estadi: 16 fot. + 9 neg.
- Mosaic del c/ Sagasta : 17 fot.
- Eres al costat del dipòsit d’aigua: 2 fot. + 2 neg
- Prospecció 1942 : 22 fot.
 17.06 - Article : JCSR “La Villa romana de la Dehesa de la Cocosa” dins, Revista de estudios
extremeños. Anejo2 (1952)
 17.07 - Fotografies i làmines de Mèrida i entorn: (21 làmines + 26 fot. + 4 targetes postals
 17.08 - Notes manuscrites i planimetries sense identificar
17.09 - Informe: Construcción en los terrenos del estadio (5 f., mecanoscrits + 5 fot) [sense data]

CAIXA 18 - MÈRIDA
18.01 - “Informe sobre el plan a seguir en las excavaciones arqueológicas de Mérida” (12 f.,
mecanoscrit) [07/09/1942]
18.02 - Fotografies de diversos jaciments:
- sector muralla : 6 fot.
- Conventual : 1 fot., 2 negatius
18.03 - Notes manuscrites
- Mosaic de la Concòrdia
18.04 - Diari de l’excavació d’un jaciment, amb croquis i inventari de peces (Mèrida?) (1 llibreta)
[sense data]
18.05 - Fotografies i negatius de l’excavació de la muralla i la cisterna (3 sobres de fotografies i
negatius) [1944-1945]
18.06 - Ofici: “Informe a la Excma. Diputación Provincial de Badajoz sobre los restos romanos de la
Dehesa de La Cocosa” (4 f., mecanoscrits, —incomplet—) [sense data]
18.07 - Correspondència amb Benigno Padilla Diaz (Badajoz) (5 cartes) [02/11/1944 -25/07/1945]
- Informes de Benigno Padilla Díaz:
- “Las Cuevas” : (3 f., manuscrits, 2 fot., 1 dibuix) [sense data]
- “Piedras perforadas”: (3 f. manuscrits) [sense data]
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- “Respaldos y Dólmen” (3 f., manuscrits) [sense data]
- “Villa Fortunatus” (3 f., manuscrits) [sense data]
- “Peñón del Escribano” (6 f. manuscrits, 8 fot., 3 dibuixos)
- “Peñones del Arbollón : un monumento megalítico” (1 f., manuscrit)
18.08 - Correspondència: Carta a Jesús Cánovas Pesini (1 f., mecanoscrit) [02/08/1945]
18.09 - Correspondència amb Esteban Rodríguez (12 cartes) (8 f. de retalls d’articles) [08/07/1945 05/11/1946]
18.10 - Text : “El poblamiento del valle Medio del Anas en la época romana” (31 f., mecanoscrits)
[sense data] [publicat el 1945]
18.11 - Informe: «“La Capilla funeraria de la Dehesa de la Cocosa” : comunicación presentada a la I
Asamblea de Estudios Extremeños por el Dr. José de C. Serra-Ràfols» (17 f., manuscrits i
esmenats + 1 programa de la I Asamblea) [octubre 1948] [publicat el 1949?]
18.12 - Text manuscrit referent a l’excavació d’unes termes romanes no identifaces [sense data] (5 f.,
manuscrits)
18.13 - Fotografies i negatius : Cocosa, Badajoz i entorn, (8 fot. + 3 sobres de fot. i negatius)
18.14 - TROBALLES AL PARADOR DE TURISME:
- Correspondència amb J.M. Muguraza : (4 cartes + 1 plànol adjunt)
- 8 fot., 8 neg.
 18.15 - Article: Mélida, J.R. “El teatro romano de Mérida” dins Revista de Archivos, bibliotecas y
museos [1915]

CAIXA 19 - MÈRIDA
19.02 - LOS COLUMBARIOS
- Inventari de les troballes efectuades l’any 1943 : “Excavaciones arqueológicas del Plan
Nacional en Mérida, campaña de 1943 : inventario de hallazgos efectuados durante la
expresada

campaña,

depositados

por

la

Comisaría

General

de

Excavaciones

Arqueológicas en el Museo Arqueología de Mérida” (4 f., mecanoscrits amb dibuixos
[1944/07/13]
19.03 - Quadern de notes “Mérida” : diari d’excavació d’un jaciment no identificat, esborrany de lletres
i d’informes, prospecció solar de CAMPSA [juny 1953]
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19.05 - Text: “Còpia de tot el que diu el diari (?) de les excavacions sobre les tombes de Casa
Herrera” (2 f., mecanoscrits, amb croquis de tombes —incomplet?—)
19.06 - Quadern de notes referents a prospeccions efectuades a Mèrida, esborranys d’informes)
[octubre 1947]
19.07 - Fotografies diverses d’excavacions i materials de Mèrida (2 sobres)
19.08 - Notes de llibres i article sobre Mèrida
19.10 - [es l’esborrany de 19.11B]
19.11 - PROSPECCIONS MÈRIDA [1954] : INFORMES
19.11_A - “Prospección de un terreno situado en el término de Mérida, entre la nueva
carretera general de Madrid a Badajoz y las vías de ferrocarril de Madrid a Mérida” (8
f., mecanoscrits) [07/12/1954]
19.11_B - “Prospección en una parcela de terreno situada en el lugar de intersección de la
nueva carretera general con el camino de Mérida a Don Álvaro” (16 f., mecanoscrits +
16 f. manuscrits, esborrany) [01/08/1954]
19.11_C - Factures d’allotjament al Parador Nacional de Mérida (3 factures + 2 notes)
[desembre 1954]
19.11_D - “Informe referente a unos muros existentes en una casa propiedad de Don Luís
Díaz (6 f., mecanoscrits —2 còpies—) [07/11/1954]
19.11_E - “Prospección de una parcela de terreno situada en el término de Mérida a
izquierda de la nueva carretera general de Madrid a Badajoz en su cruze con el camino
de Mérida a Don Álvaro (3 f., mecanoscrits) [07/12/1954]
19.11_F - “Prospección de un terreno situado en el término de Mérida situado al norte de
la nueva carretera general de Madrid a Badajoz” (4 f., mecanoscrits) [07/12/1954]
19.11_G - Correspondència amb José Vicente Calvo (Mérida) (6 cartes + 1 adjunt )
[07/03/1955 - 27/06/1955]
19.11_H - Correspondència: carta de Luís Pérez [23/11/0954]
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19.11_I - Despeses d’allotjament i viatges a Mèrida (1 factura + 2 f. de notes manuscrites)
[desembre 1954]
19.11_J - Croquis, notes i fotografies
19.12 - AQÜEDUCTES:
19.12_A - Correspondència: carta de Raúl Celestino (1 carta amb 14 fotografies adjuntes
del Pantà de Cornabio i la Presa de Prosperpina) [10/09/1943]
19.12_B - Ressenya: Castro Gil, José de. “El Pantano de Proserpina”dins, Revista de
obras públicas, 1933. P. 449-454
19.12_C - Notes de Raúl Celestino sobre pantans (7 f., manuscrists)
19.12_D - Fotografies : Acueducto de San Lázaro (17 fot. + neg.)
19.12_E - Informe: “Segmentos de acueductos al S.E. del teatro” (8 f., mecanoscrits + 15
fot. + 8 neg.)
19.12_F - Fotografies: Canal de Proserpina (94 fot., + 2 sobres de neg.)
19.13 - CAMPSA:
- Informe dirigit al Comisario General de excavaciones arqueológicas sobre les
prospeccions a la ciutat de Mèrida (23 f., mecanoscrits) [28/06/1953]
- Correspondència amb CAMPSA (2 cartes) [27/06/1953]
- Notes manuscrites (jornals de treballadors?)
- Fotografies i negatius (46 fot., 2 sobres de neg.)
19.14 - Fotografies :San Lázaro (25 fot., + 1 sobres de neg.)

CAIXA 20 - SANTA COLOMA DE QUERALT, St. CUGAT DEL VALLÉS,
MARTORELL, BARCELONA, ...

20.01 - SANTA COLOMA DE QUERALT.
- Correspondència: carta de La Asociación Arqueológica de la Villa de Sta. Coloma de
Queralt y su comarca (1 f. mecanoscrit) [21/07/1958]
 agraiments amb motiu d’una conferència que va impartir
20.02 - SANTA COLOMA DE QUERALT
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- Correspondència: carta de l’Alcaldia de Sta. Coloma de Queralt (1 f., mecanoscrit)
[06/04/1959]
 nomenament de Vocal de la “Comisión Asesora de Museos y Monumentos”
20.03 - Còpia d’un plànol de la vila de Santa Coloma de Queralt, amb indicació de troballes
arqueològiques [1963]
20.04 - SANTA COLOMA DE QUERALT
- Correspondència : carta de La Asociación Arqueológica de la Villa de Sta. Coloma de
Queralt (1f., mecanoscrits) [12/06/1967]
 referent a la urbanització d’un sector de la muralla de la vila
20.05 - Text: “La Villa de Santa Coloma de Queralt” (3 f., mecanoscrits) [sense data ni autor]
20.06 - SANTA COLOMA DE QUERALT
- 8 fotografies de troballes arqueològiques + 1 nota manuscrita
20.07 - SANTA COLOMA DE QUERALT
- Publicacions locals:
- programa de la Festa Major 1949
- Homenatje a Mossèn Segura i la seva obra [1959]
20.08 - SANT CUGAT DEL VALLÈS:
- Informe: “La cueva de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès” de Lluís Mas Gomis i
JCSR “copia de la memoria presentada en 28 de junio de 1966 a la Delegación Provincial
del Servicio Nacional de Excavaciones” (6 f., mecanoscrits)
20.09 - MARTORELL:
- Text: I. Clopas Batlle “Noticia de excavaciones : La sierra de las Torretas nos revela los
restos más antiguos de Martorell” (excavacions efectuades entre l’octubre de 1950 i febrer
de 1951) (3 f., mecanoscrits)
20.10 - Fitxes amb notes d’arqueologia, buidatge bibliogràfic i algunes fotos sense identificar (38
fitxes + 5 fot.)
20.11 - Fitxes amb retalls de premsa sobre restes arqueològiques (31 fitxes)
20.12 - Fitxes d’anotacions de restes i jaciments arqueològics ordenats per ordre alfabètic de lloc
d’origen.
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CAIXA 21 - SABADELL, GRANOLLERS i comarca del VALLÈS
21.01 - Text: “Sabadell - Sepulturas en el torrente de Sant Oleguer” (2 f., mecanoscrits ; 2 còpies)
[sense data]
21.02 - Correspondència: comunicació del comissari local de Granollers, J. Estrada, al comissari
provincial, Epifani de Fortuny (1 f., mecanos- crit) [30/05/1955]
 troballa d’un sepulcre de fossa a la Bòbila d’en Josa de Montornés del Vallès
21.03 - Fotografies de materials procendents del Torrent de Sant Oleguer (3 fotografies)
21.04 - Text: “El senyor Vicenç Renom i Costa” comunicació llegida pel Membre Numerari Sr. Lluís
Mas Gomis, en el ple de la Fundació Bosch i Cardellach, del dia 28 de gener de 1961 (5 f,
mecanoscrits)
21.05 - Correspondència : lletra de M. Forrellad Solà (director de la Fundació Bosch i Cardellach) (1
f., mecanoscrit) [06/02/1961]
 agrair a JCSR la carta adreçada en record del difunt V. Renom
21.06 - Fitxa :Dolmen de Serra Caballera (Sentmenat)
- 1 fitxa manuscrita amb una fot. [01/04*1961]
21.07 - Fotografies: La salut : mosaic de Neptú
- 2 fotografies
21.08 - Textos sobre jaciments del Vallès (a partir de les fitxes arqueològiques publicades per J.
Estrada al Butlletí Agrupació Excursionista de Granollers)
- 18 articles en 31 f., mecanoscrits amb esmenes
 21.09 - Anuario de la Agupación Excursionista de Granollers. Núm. 30-55 (1946-1955) (1947)
 21.10 - Mapa de la zona de Granollers
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 21.11 - JCSR “Sepulturas con vaso campaniforme descubiertas en Sabadell” separata del Arrahona
1-2 (1950)
 21.12 - Premsa. Oller, Martín. Una modélica Fundación [22/02/1961]

 21.13 - Fotografies i negatius: Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Sant Llorenç de Munts, Santa Eulàlia
de Ronsana, Sant Martí de Provençals, Terrasa del Moro, Les Massuques, Cau de la
Mustela, Tiana (67 sobres de negatius i fot. + 26 fot.)
 21.14 - Museo de la Ciudad de Sabadell : circular Núm. 10 i 15 (febrer 1965 i març 1966)

CAIXA 22 - SANT BOI (àmfores), ALELLA, MENORCA, SELVA DEL CAMP (Paret
delgada), TARRAGONA
22.01 - SANT BOI (àmfores amb estampetes)
- Fotografies : 8 fot. [1965] + 14 fot. amb escrits i dibuixos al darrere + 2 f. amb notes
manuscrites
22.02 - TEIÀ I ALELLA : fitxes de restes ceràmiques
9 fitxes + 3 fot.+ 1 nota de JCSR a Lluís Guilera [16/03/1956]
2 fotografies “Toro de plom” [08/04/1965]
22.03 - Text: “Historial de la necròpolis megalítica de Can Cues (Alella) : nota comunicativa pel Sr.
Lluís Galera, Comissari d’Excavacions de El Masnou (2 f., manuscrits ; 2 f. mecanoscrits ;
2 fot.) [20/03/1956]
22.04 - Informe : “El Hallazo sepulcral de Can Cues” de JCSR (3 f., mecanoscris) (2 fot. de botons
d’os perforats en V i peces ceràmiques) [sense data]
22.05 - MARESME.
Informe: “Delegación de investigación arqueológica en Sant Genís de Vilassar” (2 f.,
mecanoscrits)
10 fot. de la Cova de la Pau + 1 nota manuscrita
22.06 - MENORCA (pedres incises)
- Correspondència amb Gabriel Martí Bella (3 cartes) [juliol 1966]
- 4 fotografies enviades per G. Martí Bella [juliol 1966]
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22.07 - LA SELVA DEL CAMP (Paret Delgada)
- “Extracte del diari de les excavacions de Parets Delgades 1936”, per Pere Rius (18 f.,
mecanoscrits amb dibuixos i croquis)
22.08 - LA SELVA DEL CAMP (Paret Delgada)
- Ofici del secretari de la SHA de l’IEC a JCSR [20/03/1936] (1 f., mecanoscrit)
 Es demana la redacció d’un informe a fis d’incloure les restes de Paret Delgada al
Registre del Patrimoni Històric Artístic i Científic de Catalunya
22.09 - LA SELVA DEL CAMP (Paret Delgada)
Correspondència : carta de Salvador Vilaseca a Pere Bosch i Gimpera [sense data] (1 f.,
manuscrit)
 Referent als problemes d’extracció dels mosaics a causa de l’oposició del poble de
la Selva del Camp
22.10 - LA SELVA DEL CAMP (PARET DELGADA) ; CENTCELLES
Correspondència amb Salvador Vilaseca (7 cartes) [12/05/1945 - 12/06/1945]
 sobre projectes de noves excavacions i revisió de jaciments
22.11 - LA SELVA DEL CAMP (PARET DELGADA)
- Notes i croquis de les excavacions [sense data ni autor] (11 f., manuscrits + 1 croquis)
22.12 - LA SELVA DEL CAMP (PARET DELGADA)
- Croquis de la planta amb anotacions de les troballes (segell a A. Lafauente, aparellador
de Barcelona)
22.13 - LA SELVA DEL CAMP (PARET DELGADA)
- Llistat de les notes de premsa i bibliografia apareguda l’any 1936 (1 f., manuscrit)
22.14 - LA SELVA DEL CAMP (PARET DELGADA)
- Fotografies dels mosaics amb anotacions (8 fot.)
 22.14A - LA SELVA DEL CAMP (PARET DELGADA)
- Retalls de premsa (3 articles) [1936]
22.15 - TARRAGONA
- Correspondència : lletra de J. Serra i Vilaró [16/08/1926] (1 f., manuscrit)
22.16 - TARRAGONA
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- Fotografies d’escultures de Tarragona, trobades a la Rambla de Sant Joan entre els
carrers Unió i Fortuny (11 fot.) [agost 1929]
22.17 - TARRAGONA
- Correspondència: carta de F. de Castellarnau (Tarragona) a J. Balcells (Barcelona)
[30/05/1932](1f., manuscrit)
 es comunica la troballa d’uns enterraments romans a la carretera de Lleida, a dos
quilòmetres de Tarrgona per a què ho notifiqui a Pere Bosch i Gimpera
22.18 - TARRAGONA
- Ofici del secretari de la SHA de l’IEC a JCSR (1 f., mecanoscrit) [13/08/1935]
 s’encarrega al director del Servei d’Excavacions l’estudi de la terra i restes que en
ocasió de l’esfondrament del fragment de muralla de Tarragona han quedat al descobert
22.19 - TARRAGONA
- Correspondència: lletres trameses per Josep M. Recasens i Comes (Sociedad
Arqueológica Tarraconense) (3 cartes, mecanos-crites) [15/0/1965 - 26/10/1965 04/12/1965]
22.20 - TARRAGONA
- Fitxer amb notes de buidatge bibliogràfic sobre restes arqueològiques tarragonines (67
paperetes manuscrites) [sense data]
22.21 - TARRAGONA
- Fotografies sobre diversos monuments romans tarragonins (47 fot.)
 22.22 - TARRAGONA :Retalls de premsa
 22.23 - TARRAGONA : Notes diverses
 22.24 - TARRAGONA
Publicació: Dolores Julià. Les monuments funèraries en forme de demi-cylindre dans la
province romaine de Tarragoine Paris : E. de Boccard, 1965 + 1 carta de l’autora

CAIXA 23 - TERRASSA
22.01 - Correspondència
- Amb Salvador Cardús (14 cartes) [02/12/1946 - 26/11/1955]
- Amb Francesc Pi de la Serra (6 cartes + 1 targeta) [29/12/1946 - 14/10/1948]
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- De Jerònim Martorell (1 carta) [11/01/1947]
- Amb H. Schlunk (2 cartes) [02/03/1947 - sense data]
- Juan Contreras, Marqués de Lozoya (1 carta , 2 f., mecanoscrits) [20/03/1947]
22.02 – Memòria: “Excavaciones en Santa Maria de Egara (Tarrasa) : memoria de los trabajos
realizados en la excavaciones del Plan Nacional de 1947” (3 còpies no ben bé iguals) (f.,
mecanoscrits amb esmenes)
23.03 - Planta de l’Església de Santa Maria - Baptisteri E. 1:50
23.04 - Plantes Església de Santa Maria E. 1:50 (4 croquis)
 23.05 - Anotacions i croquis manuscrits
23.06 - Fotografies i negatius (37 fot. + 24 fot.+ 5 sobres de negatius)
23.07 - Fotografies i croquis preparats per JCSR per a una publicació de l’excavació (23 fot. + 7
croquis)
23.08 - NECRÒPOLIS ROMANA A TERRASSA - FONTVELLA
- Informe: “Necrópolis romana en Tarrassa” (2 f., mecanoscrits) adjunt a un ofici del
Comissari Local (Pau Gorina i Gabarró) al Comissari Proviancial [19/05/1953]
- 5 fotografies
- 2 plantes (1 en paper vegatal + 1 còpia)
23.09 - Correspondència i articles de premsa de Pau Gorina i Gabarró : textos mecanografiats dels
seus articles a la premsa local, informació de gestions referents a les obres de restauració
del castell i exposició de l’opinió sobre el seu origen àrab. [1954-1955]
23.10 - Correspondència
- Amb Salvador Cardús, P. Gorian i F. Torrella (12 cartes)
 conflictes vinculat a la polèmica sobre l’arabisme del castell de Terrassa i altres
qüestions sobre l’origen de la població i la seva primitiva topogràfica.
23.11 - Text: “El apareajo constructivo en “opus-spicatum” de Pau Gorina i Gabarró (3 f. ;
mecanoscrits)
23.12 - Correspondència : carta de P. Gorina [15/06/1968] (1f.,mecanoscrit)
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23.13 - “Informe i opinions sobre l’inscripció arábiga i el castell de Vallparadís de Tarrassa” de P.
Gorina? (14 f., mecanoscrits) [sense data]
23.14 - CASTELL DE VALLPARADÍS (TERRASSA)
- Calc de la inscripció aràbiga del castell de Vallparadís
- Pla de la situació de l’emplaçament anomenat Castell-Carxoxa de Vallparaís
23.16 - Fotografies d’un sarcòfeg de plom trobat a Terrassa (3 fot. ; 2 neg.)
23.17 - Notes diverses, fitxes i còpies d’article referents a Terrassa
 23. 18 - Retalls de premsa [03/05/1947 - 21/06/1969]
 23.19 - Article: JCSR “La evolución del poblamiento dentro del término de Tarrassa”, dins Estudios
geográficos. Núm. 22
 23.20 - Publicació: Salvador Cardús. El pretès castell àrab de Terrassa, 1955


23.21 - Article: F. Torrella i Niubó: “Presencia y responsabilidad del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional”, dins Información mundial

 23.22 - Publicació: Centre Excursionista de Tarrassa: circular. Núm. 51 (desembre 1951)
 23.23- Article: Pau Gorina i Gabarró. “La ciudad de Egara”

CAIXA 24 - TIVISSA
24.01 - Correspondència: de Salvador Mañé [03/09/1928](1f., manuscrit)
 referent a les fotografies d’unes peces procedents de Tivissa
24.02 - Correspondència: de Lluís Brull [19/06/1936] (2 f., mecanoscrits)
 referent a les excavacions i gestions efectuades per F. Carreras Candi
24.03 - Informe del Servei d’Investigacions Arqueològiques de l’IEC : “Excavacions de Tivissa 1937”
(2 f., mecanoscrits)
24.04 - Ofici de la Secció d’Excavacions del Servei del Patrimoni artístics, històric i científic de la
Generalita de Catalunya. (6 f. mecanoscrits d’esborrany) [1937]
 Permís d’excavació del Castellet de Banyoles en favor de JCSR i L. Brull i Cedó
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24.05 - Informe : “Exposició sobre la conveniència arqueològica i la facilitat econòmica d’adquirir el
Casal del Pobalt Ibèric del Castellet de Banyoles de Tivissa” de Lluís Brull dirigit al
President de la Secció d’Excavacions de la Generalitat de Catalunya [15/03/1938] (5 f.,
mecanoscrits + 1 croquis esquemàtic del perímetre del Poblat Ibèric del Castellet de
Banyoles i de les 8 propietats que l’integren amb llurs limitacions i dimensions
aproximades)
24.06 - Negatius de fotografies : Castellet de Banyoles [anteriors 1939] (25 neg.)
24.07 - Correspondència :
- De Martínez Santa-Olalla (1 carta) [08/05/1943]
- Amb Lluís Brull i Cedó [29/12/1936 - 14/09/1943] (12 cartes ; 12 targetes postals)
- Amb Salvador Vilaseca [26/12?/1942 - 15/07/1943] (2 cartes ; 1 postal]
- De Lluís Brull a Salvador Vilaseca [26/08/1942) (1 carta)
- De Lluís Brull a Martínez Santa-Olalla [22/05/1943] (1 carta)
24.08 - Correspondència carta de Salvador Vilaseca [15/01/1945] (1 carta)
 tramesa de documentació de l’excavació
24.09 - Notes manuscrites i dibuixos de l’excavació efectuada el 1937
24.10 - Croquis del Castellet de Banyoles amb acotació de parcel·les i anotació dels propietaris [2
còpies] — és còpia de l’annex de 24.05—
24.11 - Fotografies de les pàteres [sense data] (31 fot. + 2 dibuixos)
24.12 - Fotografies de les excavacions [sense data] (14 fot. + 5 negatius ; 33 fot.)
24.13 - Fitxes amb cites d’autors clàssics referents a la regió de l’Ebre i de peces similars al tresos de
Tivissa [sense data] (12f., manuscrits + 17 fitxes)
24.14 - Inventari dels objectes del tresor de Tivissa lliurants pel Dr. Simon al patronat del Museu
Arqueològic de Barcelona (2 f., mecanoscrits)
24.15 - Text referent al Castellet de Banyoles de JCSER (12 f., mecanoscrits)
24.16 - Fotografies i dibuixos del tresor de Tivissa
24.17 - Premsa:
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“Noves troballes d’objectes ibèrics a Tivissa”, dins La Publicitat (09/08/1928)
Evelí Brull Vila “Excavacions del Castellet”, dins Tivissa
24.18

- Làmines amb fotografies per publicar (11 làmines + 1 croquis)

ANNEX2:

- Correspondència entre Lluís Brull i Cedó i Serra i Ràfols.
- Relació de despeses, de l’any 1937, a les excavacions del Castellet de Banyoles.

CAIXA 25 - VILAFRANCA DEL PENEDÈS, VALL DE CERVERS
25.01 - Fotografies de materials del Penedès
- Làpides de Sant Pere de Molanta (4 fot.)
- Ceràmica i instrumental lític del Mas d’en Boixos de pacs (7 fot.)
- Vasos ibèrics de Can Bas de Lavern (2 fot.)
- Arbossar [21/09/1950] (4 negatius)
- Torre de Gunyoles [21/09/1950] (3 negatius)
- Olèrdola (5 fot., 7 negatius)
25.02 - Nota : “Noticia sobre les hallazogs arqueológicos en el Panadés” : “extracto de un borrador de
notas arqueológicas de P. Giró de Vilafranca” (5 f., mecanoscrits) [sense data]
25.03 - Esborrany manuscrits d’un text referent a la VALL DE SERVES i altres papers solts [sense
data]
25.04 - VALL DE SERVES (DRAP DE VILAFRANCA)
- 2 fotografies
- Premsa: “Los tejidos también salen de las minas”, dins El Correo catalán (08/03/1953)
- Article: Torroella i Niubó, F. “Algunas precisiones sobre el hallazgo en nuestra región de
un tejido prehistórico”, dins Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Tarrassa. Núm. 538 (abril 1953)
- 2 fragments del Drap de Vilafranca (dins sobre)

CAIXA 26
26.01 - Correspondència
26.02 - Notes de premsa
26.03 - Fitxes ordenades alfabèticament sobre jaciments arqueològics.

2

Documentació cedida per Adolf Brull a l’IEC.
61

Servei de Documentació i Arxiu

26.04 - Apunts i notes de treball (2 carpetes).
26.05 - Llibretes
26.06 - Fotografies i negatius (3 sobres)
26.07 - Muralles de Barcelona: fotografies.
26.08 - Documentació diversa.
26.09 - Mostra de ceràmica.

CAIXA 27 - Calaix arxivador: fitxes ordenades alfabèticament sobre jaciments arqueològics, notes
de premsa i fotografies.

CAIXA 28 - Calaix arxivador: fitxes ordenades alfabèticament sobre jaciments arqueològics.
CAIXA 29 - Calaix arxivador : fitxes amb inscripcions.
CAIXA 30 - Calaix arxivador amb fixes (mida petita) sobre jaciments arqueològics a Catalunya
CAIXA 31 - Calaix arxivador amb fitxes (mida petita) sobre jaciments arqueològics d’arreu
CAIXA 32 - 1 capsa : 53 dibuixos i 20 clixès de Sant Quirze de Ganillers
Clixès jaciments de Badalona
Fotos pel·lícula de Mèrida (13x18)

CAIXA 33 : 23 planxes de gravats.
CAIXA 34 - Calaix arxivador: fitxes ordenades alfabèticament sobre jaciments arqueològics.
CAIXA 35 - Calaix arxivador: fitxes ordenades alfabèticament sobre jaciments arqueològics.
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Inventari 2 basat en Marta Prevosti
(revisat i ampliat)
Octubre 1998 (v.1)

GRUP 1
ARXIVADOR 1/1
1.1.1. SOBRE : Excavacions de Terrassa, 1947
Fitxes del diari
1.1.2. SOBRE: Vic i Comarques (13/I/67)
Entre altres, correspondència amb Mn. Junyent, retalls de premsa, assemblea
comarcal de Vic i sobre St. Jeroni de la Murtra (Badalona)
1.1.3. SOBRE: Furnier
Sobre Mèrida i voltants. Diari d’excavacions, alternant Mèrida ciutat, Lo
Cocosa, ets. Fotos i clixes
1.1.4. SOBRE : Societat Antropològica A.N.E.
Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Sección de
Barcelona. Correspodència, algun retall de premsa i publicació d’Estatuts i
projecte Unesco per reglament internacional d’Excavacions Arqueològiques.
1.1.5. SOBRE: Llocs diversos.
Placeta Regomir, Sant Felip Neri, Sala Tinell, Carrer de la Palla, La Verneda,
Plaça Villa de Madrid, Vistes aèries, postals, clixés, exterior muralla Laietana
(són fotos i clixés)
1.1.6. SOBRE: Calaix de sastre arqueològic (a classificar. Revisat i expurgat el 29-XII66)
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Sobretot hi ha retalls de premsa i correspondència. També: Carrer Hospital,
nº1, Torre Llauder, coses que li ensenya Ribas de Burriac, diari d’excavació Pl.
Villa de Madrid, el Masnou, memòria estada a Roma el 1962, excavacions del
Sr. Galera a la vil·la romana del Masnou (1959)
1.1.7. SOBRE: Ciutat de Barcelona

ARXIVADOR 1/2
1.2.1. CARPETA: Belda
Documents (cartes, fotos, originals per publicar, etc. de Don José Belda
Domínguez sobre tot del Tossal de Manises)
1) [Memòria]: «Excavaciones practicadas por la Comisión Provincial de
Monumentos de Alicante en el cerro “Tossal de Manises” y sus
inmediaciones : memoria redactada por el delegado-director don José
Belda Domínguez Pbro.», 137 f.
2) [Il·lustracions de la memòria] : notes (14 f.), fotografies (28 sobres + 6
fotografies soltes) i plànols (4 f.)
3) [Correspondència] : 6 cartes
4) [Varis]: 2 f.

1.2.2. CARPETA (16): Inscripcions ibèriques
Amb text i dibuixos
1.2.3. CARPETA (1) : Sense títol
Hi ha fotos de Mèrida. Text sobre les excavacions de Casa Herrera, potser la
memòria
1.2.4. CARPETA : Pantà de Proserpina
Canal de idem - Milagros
Aqüeducte San Lázaro - Aqüeducte darrera teatre
Plans
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ARXIVADOR 1/3
1.3.1. DOSSIER : Excavacions de Casa Herrera (Mèrida)
1.3.2. SOBRE : Coses diverses
Fotos i clixés de Mèrida
1.3.3. SOBRE : Arqueologia
Retalls de premsa
1.3.4. SOBRE: Fotos, dibuixos, gravats, arqueologia
Cinc monedes ibèriques trobades a Cànoves. La resta de fotos i gravats no
porten cap text però algunes s’identifiquen tot seguit
1.3.5. DOSSIER: “La civilización Hispano Romana” (pròleg d’un llibre de P. Grimal)
1.3.6. DOSSIER: “La Civilización romana” de P. Grimal
1.3.7. DOSSIER: Informe sobre Mèrida del 1944
1.3.8. DOSSIER: “Memoria sepulturas Mèrida 1946”
1.3.9. DOSSIER: Documents referents a legislació d’excavació -organització dels
Serveis en temps de la Generalitat, correspondència Cambó -Puig - Bosch,
etc.1.3.10. DOSSIER: Croquis columbaris, dibuixos, text:”Excavación de la zona de los
Columbarios” (Mèrida)
1.3.11. DOSSIER: “Excavación en las proximidades del Acueduto de San Lázaro”
1.3.12. DOSSIER: “El Aljibre del Conceptual o Alcazaba de Mèrida”
1.3.13. SOBRE : Mèrida
- Informe n. 1 : Inscripción en las viviendas cercanas a la Plaza de toros
- Informe n. 2 : Cimientos romanos cerca de la Plaza de toros
- Informe n. 3 : Cimiento romanos al pie de la doble puerta de muralla
- Informe n. 4 : Hallazgos en las Viviendas protegidas
- Informe n. 6 : Hallazgos en los silos
- Informe n. 7 : Sepulturas halladas en el Cuartel de Artilleria
1.3.14. SOBRE : Molins de Rei
1.3.15. CARPETA:
Plànols i mapes impresos i similars (sembla tot de Mèrida)
1.3.16. CARPETA: Congrés d’Estudis Mediterranis
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Palern, juny, 1951. I altres congressos
1.3.17. CARPETA (3) : Corpus Mosaics
Fotos de mosaics ben diversos
Fitxes de mosaics
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ARXIVADOR 1/4
1.4.1. SOBRE : Diari del 4/IV/1964 al Setembre de 1965
- p. 1 i altres: Carrer de Basea, amb molts dibuixos, fotos i croquis. Ceràmica T.S.
- p. 12 : Tona. Camp de les Lloses, “d’on anys enrera havia sortit l’estela ibèrica”
- p. 23 i altres: Sant Boi
- p. 27 : Sabassona, “Roca dels sacrificis”
- p. 28-29: Can Tunis, n.92. Calle N. Senyora del Port: Hi han descobert àmfores
darrera mateix del lloc de les sitges ibèriques del Port.
- p. 30 i altres: Cau de la Mostela II
- p. 83 i altres: excavacions de la muralla de Barcelona. Molts retalls de premsa
- p. 119 i 125: Vil·la romana d’Horta
- p. 131: Troballes a St. Cugat, d’esquelets, ceràmica ibèrica, en cova. Cova de la
Torre Negra.
- p. 155: Cova de la Torre Negra
- Pallejà: Roca de Drop.
- El Papiol: restes romanes de Can Tintoré i Can Pedrerol
- Monistrol de Calders: restes romanes
- Forats de Guineu al Pla de Cardona. També un dólmen destruit
- Baixada de la Presó: restes romanes
- Sabadell : Can Madurell
1.4.2. DOSSIER:
- Dibuixos per publicar de la necròpolis de Mèrida
- Articles o originals d’articles o parts de llibres.
1.4.3. DOSSIER: Fotos de Mèrida
1.4.4. DOSSIER: Correspondència
2 cartes
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GRUP 2
ARXIVADOR 2/1
2.1.1. CARPETA : Girona. Fotos de:
St. Antoni de Calonge
Llafranc, al peu de la Capella de Sta. Rosa
Sepulcre de Lloret
La Plana Basarda (Sta. Cristina d’Aro)
Torre Gironella
Casa Pastors
Alemanys
Cellers del Col·legi de l’Ave Maria
Pati de l’Estudi General
Portal de Sobreportes
Poblats ibèrics del Gironès
Fotos diverses Girona ciutat
Casa Agullana i torre
Plànols antics de girona
2.1.2. CARPETA : Congrés de Prehistòria (Documentació molt important de la reunió
de Berna i la seva preparació. Hi ha el document essencial amb les signatures)
2.1.3. CARPETA: Sense títol
.. Memòria de les estacions paleontogràfiques de la regió occidental del Baix
Ebre
.. Llibreta de camp
.. Affaire Cova negra
.. Llibreta d’apunts diversos. Un d’ells : restes romanes al tenis de Calella
.. Donatiu Utrillo (material de Sitges, cova)
.. Fotos: St. Oleguer, sepultura neolítica de Canyet (Badalona)
.. Fotos i papers diversos
.. Nota sobre St. Vicenç dels Horts (Puig Castellar) de J. Sabaté Guimerà
.. Notes sobre restes arqueològiques a Sant Llorenç del Munt, de P. Gorina
2.1.4. PLEG DE FULLS DEL MAPA DE BARCELONA retallat i enganxat sobre cartrons
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ARXIVADOR 2/2
2.2.1. SOBRE : Pancaliente
Columna de Sta. Eulàlia
2.2.2. SOBRE: La muralla de Barcelona
Comunicació al Congrès de València
2.2.3. - SOBRE: Silos i Caserna d’Artilleria
Fotos i clixés
- Documentació sobre la plaça de la Vila de Madrid de Barcelona.
2.2.4. SOBRE: Recintes murats
2.2.5. SOBRE: Cabrera de Mataró
Correspondència amb Joan Rubio Sala, net de Rubio de la Serna
2.2.6. SOBRE : Vilanova
Correspondència amb Albert Ferrer i Soler. Fotos d’Olèrdola. Retalls de
premsa.
2.2.7. SOBRE: Institut Balmes (Sr. Carmelo Viñas)
2.2.8. LLIBRETA: No té títol
Excavacions a Extremadura. És la “llibreta de camp” amb totes els croquis
dibuixos

i

2.2.9. SOBRE: Agulles d’os
2.2.10. SOBRE: Mataró
Treballs 1946, essent Comissari el Sr. Mayol i amb intervenció del Sr. Puig i
Cadafalch. Correspondència i notes
2.2.11. SOBRE: Von Mastoff
Fotos
2.2.12. PAPER : Pancaliente
.. Papers sobre “termas romanas en los alrededores de Barcelona”
.. Història del “Servicio de Investigaciones Arqueológicas” creat a Barcelona
el 1915
.. Museos locales
.. Sobre el “Mapa del Imperio Romano”
.. Malgrat: troballes entre Can Gelats i Masaragai
2.2.13. CARPETA: Sense títol
.. Informe sobre los trabajos de excavación del patio de la casa n. 363 de la
calle de Sans de Barcelona
.. Dibuixos de la Plaça del Rei
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.. Dibuixos diversos, en general sense nom; en algun hi diu Badalona, Sota el
Tinell, Silo de época ibérica en Montjuïch3, Excavacions Placeta de Sta. Clara,
Carrer Montcada
.. Dibuixos arch. Barcelona
.. Text: “Las murallas de Barcelona”
.. Sepultura Portal de l’Àngel
.. Text: “Los últimos hallazgos epigráficos en Barcelona”
.. Text: “XXIV Campaña de Excavaciones Arqueológicas del Ayuntamiento de
Barcelona”
.. Diari d’excavacions Torre 16 (1962)(1963)
.. Fitxa de Santa Maria del Mar
.. Papers i cartes diverses
2.2.14. DOSSIER: Separata de E. Dressel, “Richerche sul Monte Testaccio”, Roma,
1879. Amb un pleg d’apunts i comentaris de Serra Ràfols

ARXIVADOR 2/3
2.3.1. PLANTA EXCAVACIONS “BANCO VITALICIO” TARRAGONA
2.3.2. INVENTARI DE MATERIALS
2.3.3. DOSSIER: “Les peintures rupestres schématiques de la region de Vélex Málaga
(Almería)” par Abbé H. Breuil.
2.3.4. SOBRE: Jahrbuch des K. Deutschen Archälogischen Instituts. Archälogischer
Anzeiger.
2.3.5. SOBRE: Sense títol
.. Fotos de materials de Menorca
.. Separata de Gabriel Martí: “Cráneo trepano del Barranco de Algendar”,
Mahón, 1962
.. Fotos excavacions al Monestir de Sant Cugal del Vallès
.. Fotos Can Batllori, Les Corts
.. Escrit: “Monedas procedentes de las excavaciones de Badalona”
.. Fotos: estació de St. Andreu, Puig Castellar
.. Retalls de premsa
3

Al Museu d’Història de la Ciutat hi ha dipositats clixés d’excavacions arqueològiques a Montjuïc.
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.. Escrit: “La fi del poblat ibèric del Castellet de Banyoles”
.. Fotos: Can Butinyà (Sta. Coloma de Gramenet), Gavà, Castellar del Vallès
.. Fitxes: Restes de Can Batllori (Les Corts)
.. Clixés
.. Escrit de J. Font i Cussó: “De què eren deutors els Betulons de la Hispanio
Citerior a Quint Licini?”
.. Forn d’obra de Can Gomis
.. Notes de premsa sobre les excavacions a la Rajoleria Robert de Vilassar de
Mar
.. Fotos: Pallejà, Bòvila de la Roca, Cova d’En Daina (Romanya de la Selva),
Guissona (1933)
.. Mapa de la comarca de Vic, amb localització de llocs citats en
documentació antiga, fet pel Dr. Eduard Junyent.
.. Fitxes sobre Tona, Aiguafreda de Dalt, St. Adjutori (Tibidabo), Vilajoiosa
.. Colecció Peris, de Burriana
.. Moltes fotos, retalls de premsa, cartes i altres.
2.3.6. NECRÒPOLIS ROMANA DE BARCELONA.

ARXIVADOR 2/4
2.4.1. Plantilla del mapa de Barcelona, tallat a trossos.

GRUP 3
ARXIVADOR 3/1
3.1.1. SOBRE AMB FITXES. Núms. 4251-4451:
Són fitxes d’inscripcions de Tarraco
3.1.2. SOBRE AMB FITXES. Núms. 4452-4628:
Són inscripcions de Iesso. Sigarra, Egara, Barcino, Baetulo, Iluro, Vicus,
Gerunda i Emporiae
3.1.3. SOBRE AMB FITXES. Núms. 4054-4250:
Són inscripcions de Dertosa i Tarraco
3.1.4. SOBRE: Curs Santander (1955)
.. La Haza, Covalanas, La Cullalvera, El Penedo (Camargo), Puente Viesgo,
Caverna de la Pasiega, El Castillo
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.. Cartes, retalls de premsa, escrits diversos
3.1.5. SOBRE : Oficis, comissaria.

ARXIVADOR 3/2
3.2.1. SOBRE: Arqueologia, juliol 1966
.. Sobre amb plom
.. Pleg de cartes
.. Escrits de P. Giró sobre “Un sepulcro almeriense en el término de Pachs”
.. Notes i dibuixos: Sardinyà, St. Feliu de Sabassona, Puig Saberó (Masies de
Roda)
3.2.2. SOBRE : Empúries
Fotos i un retall de premsa
3.2.3. SOBRE: COVA DEL BOLET I ALTRES PROPERES
COVA DEL TORRENT DE LA FOU DE MUNTANER
GRANOLLERS, ESTRADA
3.2.4. CARPETA: Souvenirs. Investigacions medievals
Dibuixos de relleus escultòrics
3.2.5. SOBRE: Arqueologia (10/VII/1970)
3.2.6. CARPETA: Robert (I y II La Coma)
.. Fotos de Cogul i fotos molt nombroses d’objectes metàl·lics, potser del Baix
Aragó
.. Escrit sobre la investigació arqueològica del Baix Aragó
3.2.7. CARPETA: St. Pere de Roma
Fitxes de fotos de les excavacions a St. Pere. Separates diverses sobre el
Vaticà.
3.2.8. CARPETA: Coses diverses
.. Fotos, notes de premsa
.. Escrit “Sobre el problema de la cultura Hallstáttica catalana”
.. Fitxes sobre passatges de les fonts clàssiques
.. Escrit de J. Maluquer de Motes: “L’origen de la ciutat de Tortosa”
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3.2.9. SOBRE: Torre 26, 25, 24, 23 i espai entre torres 25 i 26. Tot el sector del carrer
Basea.
Fotos
3.2.10. CARPETA: Epigrafia
.. Inscripcions manuscrites (copiades)
.. “Plan de formación de un archivo epigráfico”
3.2.11. SOBRE: Mosaics
Una foto i una carta

ARXIVADOR 3/3
3.3.1. CARPETA : Puig Castellar
Fotos, fitxes d’excavacions, escrits, dibuixos
3.3.2. SOBRE 1 : Puig Castellar
3.3.3. SOBRE 2 : Puig Castellar
3.3.4. SOBRE 3: Puig Castellar
Revista

GRUP 4
ARXIVADOR 4/1
4.1.1. CARPETA: Carró, Text en net, triplicat.
Notes d’estudi
4.1.2. CARPETA : Romanització d’Espanya
4.1.2.1. Separata de “La villa Fortunatus de Fraga”, Ampurias, V
4.1.2.2. Escrit: “El poblament romà”
4.1.2.3. Fotos: Tossa de Mar
4.1.2.4. Fotos: La Salut (Sabadell)
4.1.3. SOBRE : Treballs redactats:
4.1.3.01. Alcazaba de Mèrida (inèdit incomplet)
4.1.3.02. Tècniques abrassives (en castellà)

73

Servei de Documentació i Arxiu

4.1.3.03. Treball Congrés de Praga o Bucarest: “La translation du Néolithique à
l’Âge du Bronze en Catalogne”.
4.1.3.04. Cova de Vall de Serves
4.1.3.05. Bibliografia per a la Geografia de Catalunya i programa de curs de
geografia (1929-1930).
4.1.3.06. Contestació a una enquesta Vicens
4.1.3.07. Necrologia Colomines
4.1.3.08. Resum cursos E.U.C
4.1.3.09. Art prehistòric
4.1.3.10. Nota bib. de Teatres Romans d’Espanya
4.1.3.11. Vasos de vidre “arracimados”
4.1.3.12. Venus de Barcelona
4.1.3.13. Castells catalans (publicat)
4.1.4. SOBRE: Necròpolis Rambla (1964)
Escrit mecanografiat: “Una necrópolis romana, en el subsuelo del edificion del
Gobierno Militar de Barcelona, junto a la Puerta de la Paz”
Notes, dibuixos, fotos.
4.1.5. La Llengua als Països Catalans
4.1.6. Notule sur la Population de l’Espagne vers 1500

ARXIVADOR 4/2
4.2.1. SOBRE: Originals de treballs redactats, publicats, etc.
4.2.1.1. Excavacions de la muralla de Barcelona, Pati Palau Recasens, Pl. del
Rei. “Solar posterior Ayuntamiento entre calles Bajada San Miguel, Templariios
y Gegants”
4.2.1.2. “Sobre un hallazgo y una publicación recientes”
4.2.1.3. “La ciudad y sus orígenes”
4.2.1.4. “La prospección en el solar de la Pl. San Miguel”
4.2.1.5. “Sondeos en el patio del Palacio Requesens (Academia de Buenas
Letras)”
4.2.1.6. “Una casa y una familia en la plaza de Sant Just”
4.2.1.7. “Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona”
4.2.1.8. “Algunes remarques sobre les excavacions arqueològiques”
4.2.1.9. “Notes sobre la Barcelona cristiana”
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4.2.1.10. “Restos de una villa romana y un cementerio paleocristiano” (Av.
Catedral)
4.2.1.11. “Las obras de arte escultórico en las excavaciones de Barcelona”
4.2.1.12. “La dama de Barcelona)
4.2.1.13. “El retrato barcelonés de Faustina Menor”
4.2.2. SOBRE: Església del Sant Sepulcre d’Olèrdola (Vilafranca)
Alçat, planta i notes
4.2.3. SOBRE: Clixés S. D. P. A. N. (5- I -54)
Semblen quadres i objectes de museus
4.2.4. SOBRE: Notes arqueològiques per passar a Paperetes
.. Cau de la Mostela
.. Tossa
.. Can Sentromà de Tiana
.. Cova Negra d’Àger
.. Vasos grecs del Museu de Girona, no emporitans
.. Camarasa
.. Prades
.. Massoteres
.. Callosa de Segura
.. Ripoll, destral de bronze
.. Els Arquets, Agramunt
.. Torrassa del Moro (Serós)
.. Palamós: Carretera de la Fosca
.. Estela ibèrica de Sta. Cecília de Voltregà
.. Tortosa
.. La cova del Manou (Vespella)
.. Vilassar de Mar: destral de coure i urnes de la Rajoleria Robert
.. Correspondència, notes de premsa i notes de publicacions
4.2.5. SOBRE: Torrents de Sant Oleguer (1948) Sabadell
4.2.6. DOSSIER: Treball mecanografiat d’Enric Moreu-Rey:”Dues notes sobre Història
Antiga del Vallès”
4.2.7. SOBRE: Torres de Diana i següent (8 i 9) (i espai intermig)
Fotos
4.2.8. SOBRE: Montornés
Fotos i notes
4.2.9. SOBRE : Cijara
75

Servei de Documentació i Arxiu

4.2.10. SOBRE: Prospeccions Cijara
4.2.11. Plantilla del mapa de Barcelona

ARXIVADOR 4/3
4.3.1. CARPETA: Excavacions de Montjuïc (1964)4
4.3.2. SOBRE: El Masnou 1946, 1958 i 1959
.. Notes d’excavació de la vil·la d’Ocata
.. Memòria de les excavacions: “Excavaciones en la comarca de Badalona correspondientes al Plan Nacional de 1946”
.. “Primer informe sobre los trabajos de la villa romana de Ocata, en el
Masnou”
.. Butlletins municipals del Masnou, d’agost, set., oct. del 1959
.. Un sobre amb tessel·les
.. Fotos del mosaic, correspondència, notes i altres
4.3.3. SOBRE : Corpus Sidamon

ARXIVADOR 4/4
4.4.1 - SOBRE: Herakleion i Gades
4.4.2 - SOBRE: Fotos i notes arqueològiques

LLOCS
4.4.2.01. Aiguafreda
4.4.2.02. Aliseda – Extremadura
4.4.2.03. Almodóvar del Río
4.4.2.04. Badajoz – Dolmen (Barcarrota)
4.4.2.05. Badalona – Clos de la Torre
4.4.2.06. Badalona – Llàntia
4.4.2.07. Bilbilis (Vas de Bilbilis)
4.4.2.08. Burriac (?)
4

Al Museu d’Història de la Ciutat hi ha dipositats clixés d’excavacions arqueològiques a Montjuïc.
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4.4.2.09. Cabrera de Mataró
4.4.2.10. Caldes de Malavella
4.4.2.11. Caldes Montbui
4.4.2.12. Calella
4.4.2.13. Castellet – Vilafranca
4.4.2.14. Colliure (Castell de)
4.4.2.15. Collbató (Poblat de les Soleies)
4.4.2.16. Còria
4.4.2.17. Creu d’en Corbatella
4.4.2.18. Djemila
4.4.2.19. Empúries
4.4.2.20. Estanyol (Tresor d’)
4.4.2.21. Fraga (Pla de) ?
4.4.2.22. Galícia (Tresor d’Elvinha)
4.4.2.23. Granera (Bages) – Coves de Salomó
4.4.2.24. Lladrós – Sepúlcres
4.4.2.25. Mallorca
4.4.2.26. Mataró
4.4.2.27. Mèrida. Llibreta d’excavacions
4.4.2.28. Molins de Rei – Cova de l’Or
4.4.2.29. Murciélagos (Cova)
4.4.2.30. Orrius (Els pins melis)
4.4.2.31. Pacs (Mas d’en Boixos)
4.4.2.32. Penedès (Coves del)
4.4.2.33. Pineda – Coves Massís Garraf
4.4.2.34. Plana de Vic (Anotacions manuscrites)
4.4.2.35. Puig Castellar
4.4.2.36. Rellinars
4.4.2.37. Ripollet (Bòvila Padró)
4.4.2.38. Rubí (sitja)
4.4.2.39. Sabadell – Turó dels quatre pins
4.4.2.40. Sabadell – Vil·la del Santuari de la Salut (motllos sigil·lata)
4.4.2.41. Santa Coloma de Gramanet – Sitja Can Zam
4.4.2.42. Santa Creu d’Olorda – Cova
4.4.2.43. Santader – Carro cueva de Collalba
4.4.2.44. Sant Boi – Troballes ibèriques
4.4.2.45. Tagamanent – Cova de Fuió
4.4.2.46. Villassar de Dalt
4.4.2.47. València (Líria) – Dibuixos sivelles
4.4.2.48. Vall de Servos
TEMES
4.4.2.49. Alfabet iber
4.4.2.50. Àmfores de vidre
4.4.2.51. Arqueologia submarina
4.4.2.52. Camafeu sense procedència
4.4.2.53. Cronologia prehistòrica
4.4.2.54. Molí ibèric ?
4.4.2.55. Mosaics
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CORRESPONDÈNCIA I ALTRES
4.4.2.56. Carta d’Amoròs a Antoni Arribas
4.4.2.57. Carta d’Albert Balil a Serra i Ràfols
4.4.2.58. Cartes del Sheffield Underwater Explorers Club
4.4.2.59. Carte de Giuseppe Runcia a Serra i Ràfols
4.4.2.60. Bibliografia a la Casa de l’Ardiaca
4.4.2.61. Referència bibliogràfica
4.4.2.62. Fotos: nanses botó foric, biscarbó, carreta, tartereu
4.4.2.63. Materials sense procedència
4.4.2.64. Sobre original amb anotacions

GRUP 5
ARXIVADOR 5/1
5.1.1. SOBRE : Zona del teatre
(Casa basílica; termes; peristil del teatre)
5.1.2. SOBRE: Arqueologia
.. Plafolls (menhir? fons de cabana? ceràmica romana)
.. Viver?
.. Mas de Tarruelles (Roses-Casteló d’Empúries)
.. Rubí
.. Sant Pere de les Maleses
.. Vallirana (Bauma del Barranc de la Fou d’en Muntaner)
5.1.3. LLIBRETA : Excavacions de Mèrida (1947)
Diari d’excavacions i altres notes
5.1.4. SOBRE: Terrassa
5.1.5. SOBRE: Documents i notes per a la Forma I
.. Fortificació romana de St. Pol
.. Céllecs
.. Moré (St. Pol)
.. El Far
.. Camí del Mormo d’Arenys a Canet
.. Horta Nova (Arenys)
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.. Horta Fassina
.. Notícies d’estacions compreses entre Arenys de Mar i Blanes (fitxes)
.. Notes de premsa
5.1.6. SOBRE : Excavacions Barcelona 1966
5.1.7. CARPETA: Sense títol
.. Correspondència, notes, notícies bibliogràfiques, notes de premsa
.. Esparreguera
.. Sepulcres neolítics Rajoleria Saladrigues de Badalona
.. Vilassar (mil·lari)
.. Tivissa
.. Iluro
.. Cova de l’Or de Sta. Creu d’Olorde
.. Moià
.. Sta. Coloma de Queralt
.. Text: “Actualitad en la zona arqueológica de Cabrera”
.. Llibreta de camp
.. publicacions locals

ARXIVADOR 5/2
5.2.1. SOBRE: Metal·lúrgia
5.2.2. SOBRE: Terrassa. Sant Cugat
5.2.3. SOBRE: Casa Madre
5.2.4. SOBRE : Dólmen de Martorelles
5.2.5. SOBRE: Treballs científics de joventut
.. Eneolític portuguès
.. Sistema insaculació Barcelona
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5.2.6. SOBRE: Comarca de Berga (Ganyifa, etc.)
5.2.7. Termes romanes de Sant Boi de Llobregat.

ARXIVADOR 5/3
5.3.1. SOBRE: Tossa de Mar (5/01/1954)
5.3.2. SOBRE: Acadèmia (any 1961)
Fotos que semblen de la muralla de Barcelona
5.3.3. SOBRE : Torre 24
5.3.4. SOBRE: Lloret de Mar. Vilassar de Mar. Cabrera de Mataró
.. Lloret: Sepulcre romà, muralla ibero-romana. Cimal turó del Calofats (?) o
turó Rodón
.. Vilassar: Rajoleria Robert
.. No hi ha res de Cabrera

5.3.5. SOBRE : Caldes de Montbui
5.3.6. SOBRE: Josep Estrada (de Granollers)
5.3.7. SOBRE: Bibliografia arqueològica diversa
5.3.8. SOBRE: Boades i Torre del Breny
5.3.9. SOBRE: Montjuïch arxius5.

ARXIVADOR 5/4

5

Al Museu d’Història de la Ciutat hi ha dipositats clixés d’excavacions arqueològiques a Montjuïc.
80

Servei de Documentació i Arxiu

5.4.1. PLANTA del projecte del Canal de Cíjara
5.4.2. SOBRE: Notes arqueològiques
.. fragment de l’anuari 15-20 (P. 601-608)
.. Cornellà
.. Romaní: pedra ibèrica de Tona
.. Traducció de G. Childe per l’Elies
.. Pantà de Foix
.. Plec interessant de Caldes de Montbui
.. La València subjacent
.. Volubilis
.. Lutecia Parisiorum
.. Chia?
.. Destral de Vilassar
.. Vaso campaniforme de Sabadell
.. Re ... (?), Parralli ... (?)

5.4.3. SOBRE: Plana de Vic
5.4.4. SOBRE: Informes i similars
5.4.5. SOBRE: Mèrida
5.4.6. SOBRE: Retaule desconegut
5.4.7. SOBRE: Indeterminat
5.4.8. INFORMES: Informes sobre la vila romana de Granollers (juny-octubre de 1947).

GRUP 6
ARXIVADOR 6/1
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6.1.1. SOBRE: Forcall
Article d’E. Pla Ballester sobre “La Moleta dels Frares”
Circulars
6.1.2. SOBRE:
Igualada
Boades
Lloret de Mar
Abrera
Vilanova
Vilafranca
Santa Eulàlia de Ronsana
St. Pere de Roda
Borges Blanques
Empúries
Gandesa
Rubí
Esparreguera
Sant Celoni
Granollers
6.1.3. SOBRE: Casa de l’Ardiaca
Fotos muralles
6.1.4. TREBALL : Felipe Vall Verdaguer : “Sinópsis monográfica de Tona”
6.1.5. CARPETA : Dades arqueològiques comarca de Mataró
.. Dos vegetals amb planta i seccions de la vil·la de la Vall de Maria. Arenys
de Mar
.. Correspondència amb M. Ribas
.. Forma Orbis Romani (Conventus Tarraconensis) Fasc. I Baetulo - Blanda:
notes de M. Ribas, dibuixos, fitxes
6.1.6. SOBRE: Fotos Caballero Infante
Fotos col·lección arqueològica
6.1.7. CARPETA: Coses diverses
Alguns articles seus dispersos
6.1.8. SOBRE: Originals publicacions
“El possible caracter litúrgic de les pàteres estampades romano-tardanes
amb símbols cristians”
6.1.9. SOBRE: Marià Ribas
Planta de Mataró amb núms. i les fitxes correponents
6.1.10. SOBRE: Reunions mensuals
82

Servei de Documentació i Arxiu

Comissaria d’Excavacions
6.1.11. SOBRE: Congresos
6.1.12. SOBRE: Ventura
Fotos, plantes, correspondència
6.1.13. Material arqueològic posat en capses al Museu. Còpies de les informacions
que s’ignoren a les capses (juny 1967).

ARXIVADOR 6/2
6.2.1. CARPETA: Forma II. Blanda - Gerunda
6.2.2. SOBRE: Originals duplicats i similars
6.2.3. SOBRE: Menorca
6.2.4. CARPETA: Treballs diversos probablement publicats en revistes

ARXIVADOR 6/3
6.3.1. SOBRE: París. Londres
6.3.2. CARPETA: Classificar
6.3.3. PLANTA del poblat ibèric de Tivissa
6.3.4. SOBRE: Treball Arq. Barcelona
St. Andreu del Palomar. Treball mecanografiat: “Yacimiento neolítico y
romano en la barriada de Sant Andreu”
6.3.5. SOBRE: Reunions dels col·laboradors dela Comissaria
6.3.6. SOBRE: Abadal
.. Papers col·laboració amb Abadal
.. Terrassa
.. Girona
.. Iluro
.. Tortosa
.. Altres notes per escriure un llibre
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6.3.7. SOBRE: Notes arqueològiques que no caben a les paperetes
.. Serra Vilaró: “El Dolmen de Cal Pallot”
.. Mn. Gudiol: “Lo que ho he vist d’Empúries”
.. Pau Vila: “La riada franca”
.. Cristobal Jurado: “Niebla, necrópolis pre-romana”
.. Aristannco: “Las montañas de Montgué”
.. Joan Sacs: “Recessions de l’Anuari IEC”
.. Àngel Ferrer: “El panelló de la Ciutat d’E. de B.”
.. Pau Vila: “La revolta dels bagaudes”
.. M. Ribas: “Un forn de gerrer a Iluro”
.. Agustí Cases: “Les troballes de Fortim”
.. Amador Romaní: “Sepultura de Mas de Berengueres”
.. Andreu Ulldemolins: “Troballes neolítiques i romanes d’Alcanar”
6.3.8. SOBRE: Badalona, sitja. Novembre, 52
Fotos i dibuixos de les excavacions del Clos de la Torre
6.3.9. CARPETA: Las murallas romanas de la ciudad. Muralles de Barcelona
6.3.10. SOBRE: Samalús (Municipi de Cànoves, prop de Granollers)
Restes romanes a Can Martí, finca de Can Parera
6.3.11. TEXT mecanografiat: “Notas sobre el sector Noreste de la muralla romana de
Barcelona”
6.3.12. CARPETA: “La Necròpolis i el poblat neolític de Sant Quirze de Galliners prop
de Sabadell”.
text mecanografiat

ARXIVADORS 7 / 8
- CATÀLEGS DE PUBLICACIONS

ARXIVADOR 9
-

3 caixes amb PLAQUES DE VIDRE de Sidamon.

ARXIVADOR 10
-

PLAQUES DE VIDRE: 1 caixa de Sant Quirze de Galliners i Neumagen, una
caixa de ceràmiques de diversos llocs, una caixa de Torrent de Sant Olaguer i
una caixa de Sidamon.

CARPETA 11
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PLANTA ORIGINAL EN VEGETAL DE LES EXCAVACIONS DE LA VIL·LA ROMANA DE LA
COCOSA
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