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INTRODUCCIÓ

Aquest treball recull les feines de consolidació portades 

a terme sobre les restes de l’àmbit 9 del poblat de Cap de Bar-

baria II (Formentera), que fou excavat entre els anys 2012 i 

2013.  Aquest  àmbit  està  format  per  una  habitació  de  tipus 

naviforme, que al seu interior disposa de diverses estructures 

com una llar de foc, una banqueta o un oller. Així, es posaran 

de manifest les motivacions i criteris que s’han seguit alhora 

de portar a terme l’actuació i es descriurà el procés d’actuació 

desenvolupat en cadascun dels casos estructurals intervinguts. 

Aquest jaciment ha estat excavat durant un període llarg de 

temps, però finas ara no s’hi han realitzat tasques de consol-

idació que ajudin a la salvaguarda del lloc.

CRITERIS DE LA INTERVENCIÓ

La intervenció de consolidació de les restes de l’àmbit 9 

s’ha realitzat durant les primeres setmanes del mes d’abril del 

2014, amb la coordinació de la direcció de l’excavació. Seguint 

els criteris d’intervenció de restauració i conservació de patri-

moni arqueològic,  reconegudes i  consensuades a nivell inter-

nacional exposades al projecte inicial, la tasca ha consistit en:

Mínima intervenció necessària:

S’ha donat prioritat a la consolidació i muntatge en sec 

de les pedres originals.

Reversibilitat de tots els materials utilitzats:

S’ha utilitzat  morter  de calç  de la  marca  Lafarge 3.5  

NHL  per  a  reforçar  alguns  punts  i  per  al  muntatge  de  les 

pedres amb problemes de fonamentació.

Correcta lectura de la intervenció:

S’ha procurat reforçar la visualització de l’estructura de 

la  fase  2,  i  s’ha  reforçat  mínimament  la  visualització  de 

l’estructura de la fase 1. S’han remuntat i consolidat les es-

tructures internes com la llar de foc i la banqueta amb un oller. 

Documentació de tots els processos:

S’ha  realitzat  la  documentació  fotogràfica  de  tots  els 

processos i s’ha realitzat una planta on es recull les diferents 

actuacions realitzades. 

INTERVENCIÓ DE CONSOLIDACIÓ

Primerament s’han localitzat totes les pedres que estaven 

caigudes  o desplaçades del  seu lloc original.  (Situades a  la 

Planta de la restauració en color vermell) L'objectiu prioritari 

era consolidar les restes però també reforçar la visualització 

de les estructures, per això totes aquestes pedres havien de tor-

nar a la seva posició original.

Fig. 1 : Vista de l’estructura abans de la intervenció on s’aprecien les 

lloses verticals completament obliqües.
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Reposició  de  la  verticalitat  dels  ortostats  del  perí-
metre intern de l’estructura:

Per a tal fi, s’ha hagut d’excavar tant el sediment que en-

voltava les pedres com el sediment que ocupava el seu lloc 

original,  d’aquesta  manera  s’han  pogut  aixecar  o  tant  sols 

acompanyar  i  restituir-les  al  seu  lloc.  Moltes  d’aquestes 

pedres estaven fragmentades i s’han hagut d’enganxar prèvia-

ment amb una resina epoxídica de dos components.

Fig. 2: Reposició de la verticalitat dels ortoestats del parament intern de l’estructura.

Reblert dels paraments:
Després de les tasques d’excavació i restauració s’han deix-

at les zones internes dels murs bastant  o totalment buides de 

reble, la qual cosa fa que s’afebleixin considerablement ambdós 

paraments. Així doncs s’han tornat a reblir els murs amb pedres 

de rebuig de dimensions variables, primer grans i després petites, 

procedents de l’excavació, col·locades totalment en sec.

Anivellat del sol intern de l’estructura:
Una vegada excavat l’interior de l’estructura fins a roca 

mare, s’aprecia un fort desnivell i irregularitat d’aquesta.

Per tal de protegir els fonaments, mantenir les cotes ori-

ginals d’ús, facilitar la visita del lloc en qüestió i la compren-

sió dels espais, es realitza l’anivellació dels sòl, primer amb la 

col·locació de pedres de dimensions variables i després la col·-

locació de graves per a finalitzar l’anivellament i facilitar la 

visió de conjunt.

Fig. 3: Estat de l’interior d’un dels murs abans d’iniciar 

les tasques de restauració i reompliment dels murs.

Fig. 4 : Vista de l’anivellació tant de  l’interior del mur com l’in-

terior de l’estructura. 

Consolidació de fonaments terrosos:
Pel que fa al tipus de construcció, trobem que hi ha parts 

dels murs aixecats directament sobre la roca mare amb algunes 

falques, però també hi ha parts dels murs que estan a sobre d’un 

llit d’uns 20 centímetres de sediment. En tots els casos s’ha re-

spectat aquesta característica a l’hora de la seva restitució i per 

tant  en els casos on les pedres estaven muntades directament 
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sobre sediment terrós, aquest s’ha substituït per un fonament de 

morter amb l’aspecte de terra per evitar els moviments i la cai-

guda de les pedres que aquest sediment sustenta.

Fig. 5: Consolidació dels fonaments terrosos.

Consolidació de filades superiors dels murs:
Al parament extern de la fase 2, mur sud-oest, s'ha con-

solidat tota la primera filada amb l'ajuda del morter de calç. 

Totes les altres o s'han falcat en sec o s'ha ajudat mínimament 

amb el morter de calç.

Afegit de pedres no originals:
En segon terme s'ha afegit pedres (no originals) a diver-

sos  punts  de  les  estructures  per  a  reforçar  la  visualització 

d'aquestes i reforçar a la vegada la unitat del conjunt, evitant 

el col·lapse dels rebliments interns i assegurant a la vegada les 

pedres originals. Només s'han restituït 3 punts (situades a la 

Planta de la restauració en color blau)

-Punta de la estructura de la fase 1: es tracta de la col·-

locació de dues pedres en sec i travades amb pedres.

-Parament intern de la estructura de la fase 2: seguint el sis-

tema trobat del parament intern, s'han col·locat un total de 7 pedres, 

sobre una base de morter de calç imitant el sediment terrós existent.

-Parament extern de la estructura de la fase 2: S'ha consolidat 

tota la primera filada d'aquest tram de mur, seguint les fotografies 

del moment d'excavació inicial. S'han col·locat 2 pedres no origin-

als a un espai on hi havia una llacuna.

Fig. 6: Consolidació de la filada superior del mur. Totes les pedres són 

originals llevat de les dues marcades amb la fletxa, indispensables per 
a l’estabilitat estàtica del mur, assenyalades també a la Fig. 7

Consolidació dels elements interns de l’estructura:
En tercer terme s'han consolidat i restituït dos elements 

interns:  la  llar  de foc i  un oller (assenyalats  a la  Fig.  7  en 
groc). L’oller es troba dins una estructura amb funcionalitat de 

banqueta 

Fig. 8: Llar de foc una vegada consolidada.

Fig. 9: Oller una vegada consolidat.
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Fig. 7: Planta de la restauració de 2014



Figura  10: Vista aèria de l’estructura pràcticament finalitzades les tasques de consolidació.



Figura 11: Vista general de l’estructura acabada la intervenció.




