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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

15 / 2013 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 

 
 
Tortosa, essent les dinou hores i cinquanta-sis 
minuts del dia set d’octubre de dos mil tretze, 
prèvia convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen 
en primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es relacionen, 
a l’objecte de realitzar sessió ordinària sota el 
següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SECRETARIA 
 
01 - Aprovació, si s'escau, de la següent acta:  
 
− Extraordinària i urgent 12/2013, de 06 de setembre. 

 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 

02 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació puntual del POUM relativa 
al criteri núm. 10, apartat quart, de les disposicions complementàries dels creixements extensius de les 
NNUU. 
 
03 -  Dictamen de proposta d'acord d'aprovació definitiva del Pla de millora Mig Camí. 
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SERVEIS A LES PERSONES 

 
04 - Dictamen de proposta d'acord per sancionar infraccions a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, segons expedient X-2013-GOV-00309. 

 
05 - Dictamen de proposta d’acord d'aprovació de la revisió de la part de l'inventari de béns municipals 
corresponent al fons del Museu de Tortosa.  

 
 

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 
 
06 - Proposta del grup municipal Plataforma per Catalunya de suport a la moció aprovada al Parlament 
de Catalunya sobre l’ocultació o dissimulació del rostre en l’espai públic. 
 
07 - Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya en suport a la vaga indefinida i de 
les reivindicacions dels docents de les Illes Balears. 
 
08 - Proposta del grup municipal Iniciativa – Entesa per Tortosa amb propostes de bonificacions i taxes 
en els impostos municipals davant la greu situació econòmica que viuen moltes famílies del municipi. 
 
09 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per la creació d’una borsa de 
llibres de text per als centres d’ensenyament de Tortosa. 
 
10 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya de petició al Govern central de 
retirada del copagament farmacèutic hospitalari. 
 
11 - Proposta del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya per establir microcrèdits 
municipals per a joves emprenedors. 
 
 

PART DE CONTROL 
 
12 - Donar compte dels extractes dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions de 
l’Alcaldia: 
 
a) Extractes Junta de Govern Local:   
 
- 41/2013, de 09 de setembre (ordinària) 
- 42/2013, de 16 de setembre (ordinària) 
- 43/2013, de 23 de setembre (extraordinària i urgent) 
 
b) Resolucions de l’Alcaldia: 
 
- De la 1719/2013 a la 1914/2013 
 
 
13 - Informes de l’Alcaldia.  
 
 
14 -  Control dels òrgans de la corporació: 
 
a) Mocions 
b) Precs 
c) Preguntes 
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*-*-* 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 

 
SECRETARIA 

 
01 - APROVAR, SI S'ESCAU, LA SEGÜENT ACTA: 
 
− Extraordinària i urgent 12/2013, de 06 de setembre. 
 

*-*-* 
 
El consistori, per unanimitat de tots els membres presents a la sessió, acorda aprovar-les i ordenar la 
transcripció al llibre d’actes.  
 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM RELATIVA AL CRITERI NÚM. 10, APARTAT QUART, DE LES DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 
DELS CREIXEMENTS EXTENSIUS DE LES NNUU. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Vist que aquest Ajuntament de Tortosa va aprovar inicialment en sessió plenària ordinària de data 5 
d'agost de 2013 la modificació puntual del POUM relativa al criteri núm. 10, apartat quart, de les 
disposicions complementàries dels creixements extensius de les NNUU. 
 
Vist que durant el període d’exposició pública d’un mes amb la publicació del corresponent edicte al 
BOPT núm. 197 de data 26 d'agost i diari La Vanguardia de 21 d'agost, no s’han presentat al·legacions 
contra l’acord d’aprovació inicial. 
 
Vist l'informe favorable de l'arquitecte municipal de data 2 d'octubre del 2013. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori de data 30 de setembre del 2013 , 
amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Atès el que disposen els articles 85, 98 i 96 del Decret  legislatiu 1/2010 de 3 d’agost del Text refós de 
la Llei d'urbanisme, aquest darrer modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent  ACORD: 
 
Primer - Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM relativa al criteri núm. 10, apartat 
quart, de les disposicions complementàries dels creixements extensius de les NNUU. 
 
Segon - Trametre l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per a la 
continuació en la seva tramitació. ” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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03 -  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA MIG CAMÍ. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Per acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tortosa celebrada en data 18 de 
maig del 2009 es va aprovar inicialment el pla de millora Mig Camí presentat per la mercantil 
Urbanització Simpàtica CB. 
 
Vist que durant el tràmit d’informació pública amb publicació del corresponent edicte al BOP núm. 138 
de 16 de juny del 2009 i diari La Vanguardia de data 8 de juny del 2009, no s’han presentat al·legacions 
o reclamacions envers el mateix. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 25 de setembre de 2013, que literalment diu: 
 
En data 13 de setembre va tenir entrada a l’Ajuntament un nou document del Pla de millora presentat 
per Jaume Bel i Homedes en representació de la societat “URBANITZACIÓ SIMPÀTICA, CB” que recull les 
observacions fetes en l’últim informe tècnic de data 23 de juliol, el qual informava del següent: 
 
El Pla de millora de Mig Camí, promogut per la societat “URBANITZACIÓ SIMPÀTICA, CB” ha estat 
redactat en primera instància per l’arquitecte Josep Lluís i Ginovart i en posterioritat per l’arquitecte 
Jaume Bel i Homedes. El Pla fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 18 de maig de 
2009, sotmetent-se al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes en el que es van sol·licitar 
informe als organismes afectats per raó de llur competències i a la Comissió d’Urbanisme de les Terres 
de l’Ebre, la qual el va informar favorablement en la sessió de data de 8 de novembre de 2010. 
 
Els organismes que han emès informe es relacionen a continuació. 
 
1.- L’Agència Catalana de l’Aigua, l’ACA, en data 29 de març de 2010, emet informe favorable respecte 
el drenatge, s’insta a incorporar al projecte d’obres de desenvolupament del Pla de millora les obres del 
drenatge i el contingut de l’informe de data 18 d’agost de 2009 respecte el sistema de sanejament i 
punt d’abocament 
 
En data 1 de juny de 2011 té entrada a l’Ajuntament un nou informe de l’ACA en el que s’indica la 
necessitat de millorar el sistema de sanejament i a concretar el destí final de les aigües depurades, el 
que s’haurà de preveure en el projecte d’urbanització. 
 
2.- En la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 8 de novembre de 
2010 es va emetre  informe favorable als efectes de l’article 87 del DL 1/2010, de 3 d’agost del 
TRLLUC. 
 
2.- En data 5 de maig de 2011, va tenir entrada a l’Ajuntament un informe de l’Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre en el que insta a la incorporació 
de mesures correctores sobre contaminació acústica, gestió de materials i paisatge, i a l’obtenció de 
l’informe favorable de l’ACA i de l’Àrea del Medi Natural en relació al camí ramader “Colada del Lligallo 
Major”. 
 
3.- En data 31 de juliol de 2013 va tenir entrada a l’Ajuntament un nou informe del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en sentit favorable en el que es 
desaconsella la implantació en els terrenys del camí ramader infraestructures que dificulti o impedeixi 
el pas.  
 
El document presentat incorpora les prescripcions recollides en els informes que per raó de llurs 



5  /158  

competències han emes informe, així com les requerides per l’Ajuntament en l’informe tècnic de data 
23 de juliol de 2013. 
 
Atès el previst a l’article 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva resta condicionada al requisit previ d’assegurar l’obligació d’urbanitzar 
mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per un import del 12% del valor de les obres 
d’urbanització, que puja la quantitat de 87.771,73 € (vuitanta-set mil set-cents setanta-un euros amb 
setanta- tres cèntims). 
 
Vistos els anteriors antecedents i atès el que disposen els articles 85, 89.8, 106.3 i 107.3 del DL 
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i altres articles aplicables de 
la normativa vigent. 
 
Dictaminada la present proposta en la Comissió Informativa de Serveis de data 30 de setembre del 
2013, amb el vot favorable de tots els membres presents a la sessió. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següents ACORDS: 
 
Primer - Aprovar definitivament el Pla de millora Mig Camí, restant supeditada la publicació del present 
acord i per tant l’eficàcia i consegüent executivitat i obligatorietat del planejament derivat al requisit 
previ d'assegurar l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per un 
import del 12% del valor de les obres d'urbanització, que puja a  la quantitat de 87.771,73 € (vuitanta-
set mil set-cents setanta-un euros amb setanta-tres cèntims) atès el previst a l'article 107.3 del Text 
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya. 
 
Segon - Notificar individualment el present acord als titulars de terrenys dins de l’àmbit d’actuació amb 
citació personal, i atorgant-los-hi els recursos que siguin procedents i als efectes del tràmit d’audiència 
oportuns. 
 
Tercer - Complimentat el punt primer del present acord, procedir al lliurament a la CUTE de la 
documentació tècnica i administrativa complerta del Pla de millora en format paper i en suport 
informàtic.  ” 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
04 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD PER SANCIONAR INFRACCIONS A LA LLEI 10/1999, DE 30 DE 
JULIOL, SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS 
EXPEDIENT X-2013-GOV-00309. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ FETS IMPUTABLES 
 
Vista l'acta denúncia núm. 348/2013, realitzada per l'agent de la Policia Local núms. 3008-2908, en  
data 22 de març de 2013, a les 11.40 hores al Sr. Triguero Aguado, Lluís, amb NIF  47476411H, i 
domicili a al c. Alfara de Carles, 25,3 A, de Tortosa, per infraccions en matèria de tinença de gossos 
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potencialment perillosos. Atès que en l'esmentada acta s'identifica la raça pit bull per les infraccions 
següents: 
Portar el gos sense la llicència municipal. 
 
Portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
 
 
No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 
 
Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
Arran d’aquesta acta i atès que els esmentats fets poden ser constitutius d’infracció de l’establert als 
articles de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos: 
 

Portar el gos sense la llicència municipal i sense certificat del cens municipal. Art. 7.2 a) 

No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €. Art. 7.3 b) 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Art. 7,3 e) 

 
L’Alcaldia en data 4 d'abril de 2013, va decretar iniciar el procediment sancionador contra el 
presumptament responsable Sr.  Triguero Aguado, Lluís, en qualitat de posseïdor del gos de raça Pit 
Bull. 

La instructora de l’expedient, en la mateixa data, efectuà el corresponent Plec de càrrecs. 

Atès que s'ha practicat al denunciat, la notificació del Decret i del Plec de càrrecs, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 10.3 del Decret  278/1993 de 9 de novembre, del Procediment administratiu 
sancionador.  
 
Atès que d’altra banda, s’ha acomplert el principi de presumpció d'innocència, donat que per part del 
denunciat no s’ha produït prova contradictòria, i en aquest sentit, no cal eludir l’aplicació de l’article 
137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, respecte el valor probatori dels fets constatats en l’acta 
realitzada pels agents de la Policia Local, a qui se’ls reconeix com a funcionaris públics la condició 
d’autoritat. 
 
QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ 
 
La qualificació d'aquestes infraccions es tipifiquen: 
 

Infracció: Tipificació 

Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del 
cens municipal. Lleu segons art. 7.2 a) de la Llei 10/1999. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 €. Greu segons art. 7.3 b) de la Llei 10/1999 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Greu segons art. 7.3 e) de la Llei 10/1999. 

 
SANCIONS APLICABLES 
 
Aquestes infraccions són sancionades amb: 
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Infracció: Sanció 

Portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del 
cens municipal. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 60,10 € 
fins a 150,25 €. 

No tenir assegurança de RC per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 €. 

Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € 
fins a 1.502,53 €. 

Portar el gos sense morrió a la via pública. Art. 11.1 de la Llei 10/1999. Multa de 150,2 € 
fins a 1.502,53 €. 

 
RESPONSABILITAT 
 
És presumptament responsable en els fets del present expedient, el Sr. Triguero Aguado, Lluís, en 
qualitat de posseïdor del gos de raça Pit Bull. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A IMPOSAR LA SANCIÓ 
 
Vist l'article 53.1 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos, modificat per l’article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives; el 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles 127 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
així com els articles 6 i ss. del Decret 278/1993, de 9 de novembre, del Procediment administratiu 
sancionador. 
 
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
 
Al Ple de l'Ajuntament es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
1 - Declarar a Sr. Triguero Aguado, Lluís, amb NIF 47476411H, responsable de les infraccions comeses 
als articles 7.2 a); 7.3 b) i 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
2 - Imposar a Sr. Triguero Aguado, Lluís, amb NIF  47476411H, en funció de les infraccions comeses, i en 
concordança amb els fets i fonaments de dret exposats les següents sancions: 
 
Infracció: Sanció 

Per portar el gos sense llicència municipal i sense certificat del cens municipal. 60.10 € 

Per no tenir assegurança de RC per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €. 150,20 € 

Per portar el gos sense morrió a la via pública. 150,20 € 

T O T A L  360,50 € 
 
3.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que contra el mateix pot 
interposar, així com del lloc i terminis per a efectuar l'ingrés.  ” 
 

 
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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05 - DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LA PART DE L'INVENTARI DE 
BÉNS MUNICIPALS CORRESPONENT AL FONS DEL MUSEU DE TORTOSA. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
 
“ L'Ajuntament de Tortosa compta amb una important col·lecció de béns patrimonials que el Museu de 
Tortosa. Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre custodia, com una de les seves funcions principals.  
 
El Ple de la corporació, en sessió celebrada el 12 de juny de 2006, va aprovar l’última revisió de 
l'Inventari del fons museístic de l’Ajuntament de Tortosa, que s’iniciava amb el número 1 i es tancava 
amb el número de registre MMT034264. 
 
Ateses les modificacions sofertes, per baixes i donacions al fons, recollides a l'informe de la cap tècnica 
de Cultura, emès en data 1 d'octubre de 2013. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, reunida en sessió de 
data 3 d'octubre de 2013. 
 
En compliment de l'article 222.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual li correspon al plenari de la corporació 
l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'Inventari,  
 
al Ple de l'Ajuntament PROPOSO  
   
Primer - Aprovar la revisió de la part de l'Inventari de béns municipals corresponent al fons del Museu de 
Tortosa. Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre, actualitzat a data 30 de setembre de 2013, que 
conté els registres del número 1 al número MMT034267, ambdós inclosos.  
 
Segon - Remetre còpia de l'esmentat Inventari al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. “ 
 
 

*-*-* 
 

 
LLIBRE DE REGISTRE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
LLIBRE DE REGISTRE 

 
 

Núm.  
Registre 

 

Data 
 registre 

Classificació 
genèrica 

Nom de l’objecte/ 
Nom científic 

Nbre. 
Exem-  
plars 

Material / 
tècnica 

Dimensions Autors/ 
Participants 
 

Títol/ 
Element 
 

Datació Lloc 
procedència 
/jaciment 

Estat de 
conservació 

Forma/Font/ 
Data d’Ingrés 

Motiu baixa /Data/ 
Persona que l’autoritza 

 
1 00/00/1966 objecte d'art pintura sobre tela 1 tela 61,5 x 81 cm Dimensions Arasa, Ferran Mont Caro 00/00/1949  10/06/2003; bo , fills de l'autor, 

00/00/1966 
 

2  objecte d'art pintura sobre 
paper 

1 paper 33 x 41 cm Dimensions Noé Hierro, Ramon Camí 00/00/1949  13/06/2003; bo , fills de l'autor  

3  objecte d'art dibuix sobre paper 1 paper 41 x 31,5 cm Dimensions Ballester Cairat, 
Matias 

Vella pagesa 00/00/1949  17/06/2003; bo , fills de l'autor  

4 00/00/1966 objecte d'art pintura sobre taula 1 fusta 38 x 46 cm Dimensions Pallarès Lleó, A. Estany de Santes 
Creus 

00/00/1952  11/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

5  objecte d'art pintura sobre taula 1 fusta 49 x 62 cm Dimensions Arasa, Ferran Pont del ferrocarril segle XX  13/06/2003; bo , fills de l'autor  
6 00/00/1966 objecte d'art pintura sobre 

paper 
1 paper 47,5 x 57 cm Dimensions Noé Hierro, Ramon Gris al port 00/00/1950  16/06/2003; bo , fills de l'autor, 

00/00/1966 
 

7 00/00/1963 objecte d'art pintura sobre tela 1 teixit 82 x 135 cm Dimensions Baiges, Agustí Cap d'Antibes segle XX  15/05/2003; 
regular 

donació, , 
00/00/1963 

 

8 00/00/1966 objecte d'art pintura sobre tela 1 tela 54 x 91,5 cm Dimensions Faura Mayor, Antoni Paisatge 00/00/1952  16/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

9 00/00/1966 objecte d'art pintura sobre taula 1 fusta 33 x 41 cm Dimensions Pallarès Lleó, A. Punta de Santes 
Creus 

00/00/1951  11/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

10 00/00/1963 objecte d'art dibuix sobre paper 1 paper 72 x 49 cm Dimensions Baiges, Agustí  segle XX  11/06/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1963 

 

11  objecte d'art dibuix sobre paper 1 paper 46,5 x 33 cm Dimensions Ballester Cairat, 
Matias 

Iber 00/00/1951  17/06/2003; bo , fills de l'autor  

12 00/04/1966 objecte d'art pintura sobre taula 1 fusta 70 x 117 cm Dimensions Rocamora, Jaume Tortosa segle XX  10/06/2003; bo dipòsit, autor, 
00/04/1966 

Baixa, retirada de l'obra 
per part de l'artista, 
L'autor de l'obra la va 
sol·licitar per tal 
d'incloure-la en 
l'exposició "Càlida 
Construcció", del 3 al 
22 de novembre del 
2006 a Amposta; del 
12 de gener de 2006 al 
4 de febrer de 2007 al 
Museu de l'Ebre de 
Tortosa; del 8 de febrer 
al 18 de març de 2007 
al Museu d'Art Modern 
de Tarragona. Un cop 
finalitzada la itinerància 
de la mostra, l'autor 
retira el dipòsit de la 
col·lecció municipal fins 
que no existeixi un 
museu municipal., 
18/03/2007 

13 00/00/1966  pintura sobre tela 1 tela 81 x 100 cm Dimensions Arasa, Ferran L'Ebre cap al tard 00/00/1952  11/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

14 00/00/1966  pintura sobre 
paper 

1 paper 37 x 48,5 cm Dimensions Noé Hierro, Ramon Llac de Buda 00/00/1952  13/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

15   pintura sobre tela 1 tela 80 x 64,5 cm. Dimensions Llop, F Camí del Cèlio. últim quart segle 
XIX primera meitat 
segle XX 

 26/06/2003; bo   

16 00/09/1963  pintura sobre tela 1 tela 60 x 72,5 cm Dimensions Llop, F  segle XX  09/07/2003; bo compra, Ajuntament 
de Tortosa, 
00/09/1963 

 

17 00/00/1966  pintura sobre tela 1 tela 55 x 75 cm Dimensions Todó Garcia, 
Francesc 

Paisatge 00/00/1953  11/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

18   dibuix sobre paper 1 paper 62 x 42,5 cm Dimensions Sanchis Bonet, Blai  00/00/1953  15/05/2003; 
regular 

  

19 00/00/1966  pintura sobre 
paper 

1 paper 34 x 45,5 cm Dimensions Bas López, F. Barracas 00/00/1953  16/06/2003; 
regular 

, fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

20   pintura sobre tela 1 tela 59,5 x 68,5 cm 
Dimensions 

Llop, F DE PREMIÀ DE 
DALT 

segle XX  14/05/2003; bo   



 

 

21 00/00/1966  pintura sobre tela 1 tela 54 x 65 cm Dimensions Pallarès Lleó, A. Cel blanc 00/00/1954  11/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

22 14/06/1966  dibuix sobre paper 1 paper 32,5 x 41 cm Dimensions Torrell Montmartre 00/00/1954  11/06/2003; bo , fills de l'autor, 
14/06/1966 

 

23 00/00/1966  pintura sobre 
paper 

1 paper 52 x 64 cm Dimensions Plana Pujol, Joan 
Baptista. 

Paisaje 00/00/1954  16/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1966 

 

24 00/00/1967  pintura sobre taula 1 fusta 118 x 118 cm Dimensions Equipo Crònica Alta societat 00/00/1967  10/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1967 

 

25 00/00/1965  pintura sobre tela 1 tela 145 x 114 cm Dimensions Mensa, C. Dones 00/00/1965  10/06/2003; bo , fills de l'autor, 
00/00/1965 

 

26 00/00/1968  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 48 x 62,5 cm Dimensions Carbó, J. Casa de Garriga 00/00/1968  11/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1968 

 

27 00/00/1969  pintura sobre 
paper 

1 paper 49 x 63,5 cm Dimensions Escoda, R Mas de Barberans segle XX  11/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

28 00/00/1964  pintura sobre tela 1 tela 16,5 x 23,5 cm 
Dimensions 

Gimeno, F.  segle XX  16/06/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1964 

 

29   dibuix sobre cartó 1 cartó 26,5 x 18,5 cm 
Dimensions 

Gimeno, F.  segona meitat 
segle XX 

 14/05/2003; bo   

30 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 24 x 33,5 cm Dimensions Gimeno, F. Claustre de la 
Catedral de Girona 

segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

31 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 32,5 cm Dimensions Gimeno, F. Pins del Tibidabo segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

32 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 22,5 x 32 cm Dimensions Gimeno, F. Carros segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

33 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 16 x 22 cm Dimensions Gimeno, F. Port de pescadors segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

34 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 16 x 25 cm Dimensions Gimeno, F. Barca segle XX  16/06/2003; 
regular 

compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

35 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 21 x 32,5 cm Dimensions Gimeno, F. Port Barcelona segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

36 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 23 x 35 cm Dimensions Gimeno, F. Port de Barcelona segle XX  16/06/2003; 
regular 

compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

37 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 22,5 cm 
Dimensions 

Gimeno, F. Escorç doble segle XX  16/06/2003; 
regular 

compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

38 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 15,5 cm Dimensions Gimeno, F. Filla del pintor 24/12/1925  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

39 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 25 cm Dimensions Gimeno, F. Noi amb dona al 
fons 

segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

40 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,5 cm Dimensions Gimeno, F. Melangia segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

41 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper de fil 31,5 x 24 cm Dimensions Gimeno, F. Dona enfilant segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

42 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 26 x 21,5 cm Dimensions Gimeno, F. Dona cosint segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

43 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 32,5 x 22 cm Dimensions Gimeno, F. Dona llegint segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

44 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 23 cm Dimensions Gimeno, F. Avi fumant segle XX  16/06/2003; 
regular 

compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

45 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 43 x 28 cm Dimensions Gimeno, F. Nen segle XX  16/06/2003; 
regular 

compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

46 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 44 x 32,5 cm Dimensions Gimeno, F. Granadina segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

47 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 43 x 31 cm Dimensions Gimeno, F. Perfil segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

48   aiguafort 1 paper 64 x 44 cm Dimensions Todó Garcia, 
Francesc 

 00/00/1960  13/05/2003; bo   

49   aiguafort 1 paper 64 x 43 cm Dimensions Todó Garcia, 
Francesc 

 00/00/1960  13/05/2003; bo   

50   pintura sobre 
paper 

0 paper 25 x 59,5 cm Dimensions Tharrat Maculatura segona meitat 
segle XX 

  dipòsit, Club 
Universitari 

 

51 27/02/1965  pintura sobre taula 1 fusta 68,5 x 34 cm Dimensions Guinovart, J. Dona amb criatura 00/00/1954  10/06/2003; bo dipòsit, Barberà, 
Palmira, 
27/02/1965 

 

52 27/02/1965  pintura sobre 
paper 

1 paper 65,5 x 50 cm Dimensions Todó Garcia, 
Francesc 

Paisatge segle XX  10/06/2003; bo dipòsit, Barberà, 
Palmira, 
27/02/1965 

 

53   aiguafort 1 paper 25,5 x 40 cm Dimensions Gil Perez, Manuel S. Francisco 
hablando a los 
pajaros 

00/00/1955  15/05/2003; 
regular 

dipòsit,   

54 00/00/1960  pintura sobre tela 1 tela 76,5 x 66 cm Dimensions Ferran Clua, Jaime V. Tió 00/00/1892  13/06/2003; 
regular 

donació, Familiars de 
l'autor, 00/00/1960 

 

55   pintura sobre taula 0 fusta 139,5 x 85,5 cm 
Dimensions 

no informat La Verge dels 
Procuradors 

segon quart segle 
XVII 

    



 

 

56 00/00/1958  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum Suport: 119 x 439 cm 
Obra: 114 x 437,5 cm 
Dimensions 

Ferrer, Vicenç Arrossar 00/00/1958  23/12/2003; bo , Ajuntament de 
Tortosa, 00/00/1958 

Baixa, descatalogació, 
L'adequació de la nova 
sala de reserva fa 
necessària una revisió 
de la col·lecció i la 
descatalogació 
d'algunes peces per tal 
de disposar d'espai. 
Informe de Jacobo Vidal 
valorant l'escassa 
qualitat artística de 
l'obra. L'obra continua 
éssent propietat de 
l'Ajuntament, 
07/01/2010 

57 00/00/1958  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum Suport: 119 x 439 cm 
Obra: 114 x 437,5 cm 
Dimensions 

Ferrer, Vicenç Oliverar 00/00/1958  23/12/2003; bo , Ajuntament de 
Tortosa, 00/00/1958 

Baixa, descatalogació, 
L'adequació de la nova 
sala de reserva fa 
necessària una revisió 
de la col·lecció i la 
descatalogació 
d'algunes peces per tal 
de disposar d'espai. 
Informe de Jacobo Vidal 
valorant l'escassa 
qualitat artística de 
l'obra. L'obra continua 
éssent propietat de 
l'Ajuntament, 
07/01/2010 

58 14/06/1969  gravat 1 paper Gravat: 24,5 x 31,5 cm 
Soport: 37,5 x 49 cm 
Dimensions 

Escoda, R Castell 00/00/1969  11/06/2003; bo donació, autor, 
14/06/1969 

 

60 00/00/1969  gravat 1 paper Gravat: 24 x 31 cm 
Soport: 48 x 68 cm 
Dimensions 

Escoda, R Fira segle XX  11/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

62   gravat 1 paper Suport 49 x 37,5 cm 
Gravat 30,5 x 23,5 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segona meitat 
segle XX 

 13/05/2003; bo   

63   aiguafort 1 cartolina Gravat 31,3 x 24 cm 
Dimensions 

Escoda, R  00/00/1969  15/05/2003; 
regular 

donació,   

64 00/00/1969  litografia 1 paper Litografia: 25 x 30,5 cm 
Soport: 49 x 68 cm 
Dimensions 

Escoda, R Paisatge urbà 00/00/1969  11/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

65 00/00/1969  gravat 1 paper Gravat: 18 x 24 cm 
Soport: 24 x 31 cm 
Dimensions 

Escoda, R Castillo la Suda 00/00/1969  11/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

66 00/00/1969  gravat 1 paper Gravat: 18 x 24 cm 
Soport: 24 x 31 cm 
Dimensions 

Escoda, R Castillo la Suda 00/00/1969  11/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

67   gravat 1 paper Suport 25 x 38,5 cm 
Gravat 10 x 16 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segona meitat 
segle XX 

 13/05/2003; bo   

68   gravat 1 paper Suport 33 x 41 cm Gravat 
10 x 15 cm Dimensions 

Escoda, R  segona meitat 
segle XX 

 13/05/2003; bo   

69   gravat 1 paper Suport 52 x 33 cm Gravat  
15 x 10 cm Dimensions 

Escoda, R Ribera de l'Ebre. 00/00/1969  13/05/2003; bo   

71   aiguafort 1 cartolina Suport 50 x 35 cm Gravat 
15,6 x 20,5 cm 
Dimensions 

Escoda, R  00/00/1969  15/05/2003; bo donació,   

72   aiguatinta 1 paper Soport 48 x 35 cm Gravat 
21 x 16 cm Dimensions 

Escoda, R  segona meitat 
segle XX 

 13/05/2003; bo   

75   cap 1 marbre blanc 36 x 25 x 33 cm 
Dimensions 

anònim  renaixement  30/06/2003; 
regular 

  

76   cap 1 marbre blanc 38 x 29 x 26 cm 
Dimensions 

anònim  renaixement  30/06/2003; 
regular 

  

77   cap 1 marbre blanc 36 x 24 x 27 cm 
Dimensions 

anònim  renaixement  30/06/2003; 
regular 

  

78   cap 1 marbre blanc 40 x 24 x 31 cm 
Dimensions 

anònim  renaixement  30/06/2003; 
regular 

  

79   cap 1 marbre blanc 41 x 26 x 31 cm 
Dimensions 

anònim  renaixement  30/06/2003; 
regular 

  

80   cap 1 marbre blanc 36 x 25 x 26 cm 
Dimensions 

anònim  renaixement  30/06/2003; 
regular 

  

81 00/11/1969  escultura 1 guix 152 x 68 x 75 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Dona amb nen. segle XX  16/12/2003; bo donació, autor, 
00/11/1969 

 



 

 

82 00/00/1968  escultura 
adossada 

1 escaiola 107 x 59 x 11 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

Sant Vicens Ferrer tercer quart segle 
XX 

 01/07/2003; bo donació, autor, 
00/00/1968 

 

83   escultura exempta 1 argila 27,5 x 21 x 22 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1968  21/05/2003; bo donació, autor  

84 00/00/1968  bust 1 escaiola 62 x 48 x 30 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 tercer quart segle 
XX 

 01/07/2003; bo donació, autor, 
00/00/1968 

 

85   estàtua sedent 1 gres 54 x 32,5 x 30 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Maternitat segle XX  22/05/2003; bo , Ajuntament de 
Tortosa 

 

86 00/00/1969  cap 1 gres 32 x 17 x 20 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Retrat de D. Alvaro 
Celma 

segle XX  17/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

87   escultura 1 argila 33 x 20 x 25 cm 
Dimensions 

Martí de Rosell, 
Marià 

 segle XX  16/06/2003; bo   

88   terracota 0 argila 30 x 20 x 24 cm 
Dimensions 

Ballester Cairat, 
Matias 

      

89   escultura 1 escaiola 33 x 22 x 24 cm 
Dimensions 

Ballester Cairat, 
Matias 

 segle XX  16/06/2003; 
regular 

  

90 23/09/1969  pintura sobre taula 1 fusta 72,5 x 59,5 cm 
Dimensions 

Llop Adam, Lluís Pagès tortosí 00/00/1967  11/06/2003; bo donació, autor, 
23/09/1969 

 

91 23/09/1969  gravat 1 paper Gravat: 18,5 x 22,5 cm 
Soport:33 x 40 cm 
Dimensions 

Plana Pujol, Joan 
Baptista. 

Carro d'oliasses segle XX  11/06/2003; bo donació, autor, 
23/09/1969 

 

92 30/09/1969  pintura sobre 
paper 

1 paper 49,5 x 64 cm Dimensions Carbó, J. Torre del Prior segle XX  16/06/2003; 
regular 

donació, autor, 
30/09/1969 

 

93 23/09/1969  pintura sobre 
paper 

1 paper 49,5 x 71 cm Dimensions Carbó, J. Vall de l'Ebre segle XX  16/06/2003; bo donació, autor, 
23/09/1969 

 

94 23/09/1969  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 60,5 x 75 cm Dimensions Santiago Carbó, F. Tortosa, vista 
general 

segle XX  11/06/2003; bo donació, autor, 
23/09/1969 

 

95 06/03/1970  pintura sobre tela 1 teixit 135 x 91 cm Dimensions Baiges, Agustí La Savia Vegetal segle XX  15/05/2003; bo donació, Baiges 
Barreno, Maria, 
06/03/1970 

 

96 00/00/1969  pintura sobre tela 1 tela 70 x 49 cm Dimensions Fortuño, A. Retrat de Felip 
Pedrell 

segle XX  16/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

97 25/02/1970  victòria 1 argila 91,5 x 47 x 41 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 00/00/1952  16/12/2003; bo donació, autor, 
25/02/1970 

 

98 20/02/1970  imatge 1 escaiola 49 x 26,5 x 15 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

Verge de la Cinta segle XX  21/10/2003; 
regular 

donació, Soriano 
Montagut, Inocenci, 
20/02/1970 

 

99 25/02/1970  imatge 1 escaiola 53,2 x 17,5 x 19,5 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  18/11/2003; bo donació, autor, 
25/02/1970 

 

102 00/00/1970  estàtua dempeus 1 argila 79 x 24 x 20 cm 
Dimensions 

Querol, Agusti Cigarra últim quart segle 
XIX 

 17/06/2003; bo compra, Barberà, 
Palmira, 
00/00/1970 

 

103 05/11/1969  grup familiar 1 escaiola 70 x 45,5 x 43 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Maternitat tercer quart segle 
XX 

 30/06/2003; bo donació, autor, 
05/11/1969 

 

104 05/11/1969  imatge 1 escaiola 75 x 22 x 20,5 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

Verge de la 
Fontcalda. 

segle XX  21/10/2003; bo donació, autor, 
05/11/1969 

 

105 05/11/1969  escultura 1 guix 78 x 38 x 57 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  10/12/2003; bo donació, autor, 
05/11/1969 

 

106 00/00/1969  cap 1 gres 30,5 x 17 x 21 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Sr. Fabà segle XX  17/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

107 00/00/1969 pintura escultura exempta 1 guix 124 x 44 x 24 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

Sant Ramon de 
Penyafort 

segle XX  07/07/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

108   bust 1 argila 62 x 38 x 28 cm 
Dimensions 

Querol, Agusti Tió 00/00/1881  17/06/2003; 
regular 

  

109   bust amb peanya 1 escaiola 74,5 x 38,5 x 30 cm 
Dimensions 

Alcoverro, J., atribuït 
a 

 segle XX  22/05/2003; 
regular 

donació,   

110   aquarel.la 1 paper 16,5 x 24 cm Dimensions Cerveto, A. Riu Ebre segle XX  13/05/2003; bo   
111 00/06/1970  pintura sobre taula 1 fusta 60,5 x 102 cm 

Dimensions 
Escoda, R Penitents segle XX  11/06/2003; bo donació, autor, 

00/06/1970 
 

112 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 43 x 31 cm Dimensions Gimeno, F.  segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

114 00/00/1969  bust 1 guix 48 x 47,5 x 31 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  10/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

116   pintura sobre tela 1 tela 51,5  x 61 cm Dimensions anònim  primer quart segle 
XX 

 15/05/2003; 
dolent 

  

118   dibuix sobre paper 0 paper 51 x 37,5 cm Dimensions Ballester Cairat, 
Matias 

      

119 00/00/1966  dibuix sobre paper 0 paper 23 x 32 cm Dimensions no informat     compra, , 
00/00/1966 

 

120   dibuix sobre paper 1 paper 44,5 x 31,9 cm 
Dimensions 

Lahosa, J  00/08/1972  15/05/2003; 
regular 

  

121   pintura sobre taula 1 pi 52,5 x 39 cm Dimensions Rocamora, Jaume  tercer quart segle 
XX 

 15/05/2003; 
regular 

  

122 00/00/1975  pintura sobre 
paper 

1 paper 34 x 44,5 cm Dimensions Lleixà, M  segle XX  12/06/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1975 

 



 

 

123 00/00/1975  pintura sobre tela 1 tela 77 x 57,5 cm Dimensions Lleixà, M  segle XX  09/07/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1975 

 

124 00/00/1975  pintura sobre tela 1 tela 29 x 49,5 cm Dimensions Lleixà, M Paisatge en blau 00/00/1933  13/06/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1975 

 

125 00/00/1975  pintura sobre tela 1 tela 48 x 57 cm Dimensions Lleixà, M Natura morta segle XX  13/06/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1975 

 

126   pintura sobre tela 1 tela 79 x 59 cm Dimensions Lleixà, M  primera meitat 
segle XX 

 14/05/2003; 
regular 

  

127 00/00/1975  pintura sobre tela 1 tela 40 x 75 cm Dimensions Lleixà, M El parral segle XX  11/06/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1975 

 

128 21/04/1978  pintura sobre tela 1 tela 196 x 138 cm Dimensions Casanova Estorach, 
A. 

Josep Mas Riera 00/00/1871  17/06/2003; bo compra, Margarit, 
Pedro, 21/04/1978 

 

129 21/04/1978  pintura sobre tela 1 tela 196 x 138 cm Dimensions Casanova Estorach, 
A. 

Senyora Mas Riera 00/00/1871  17/06/2003; bo compra, Margarit, 
Pedro, 21/04/1978 

 

130   pintura sobre tela 1 tela 112 x 52 cm Dimensions anònim  segle XX  14/05/2003; bo   
131   pintura sobre tela 1 tela 112,5 x 52 cm 

Dimensions 
anònim  segle XX  14/05/2003; bo   

132   escultura exempta 
d'un peu 

1 argila 27,5 x 19 x 12 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1969  21/05/2003; 
regular 

  

133 00/00/1973  escultura 1 argila 6 x 18 x 30 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  segle XX  16/06/2003; bo donació, autor, 
00/00/1973 

 

139   terracota 0 argila 28 x 19 x 23 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

      

140   escut 1 marbre 56 x 62 x 9  cm. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

141   escut 1 pedra 59 x 60 x 28 cm. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

142 00/00/1967  medalló 1 guix 3,2 x 18,5 cm diàmetre 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Francisco Gimeno segle XX  20/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1967 

 

143 00/00/1967  medalló 1 guix 2,5 x 18,3 cm diàmetre 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

 segle XX  20/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1967 

 

144 27/12/1966  dibuix sobre paper 1 paper 32,5 x 22 cm Dimensions Gimeno, F. Rostres infantils segle XX  16/06/2003; bo compra, fills de 
l'autor, 27/12/1966 

 

145 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

146 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

147 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

148 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

149 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

150 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

151 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

152 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

153 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

154 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

155 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

156 00/01/1971  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 92,5 x 61,5 cm Tot el 
mural 264 x 247 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
firmat en el conjunt, 
datat en el conjunt 

Composicio 00/00/1970  14/05/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/01/1971 

 

157 00/00/1971  planxa de gravat 1 linòleum 12 x 9 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/03/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1971 

 

158 00/00/1971  planxa de gravat 1 linòleum 7 x 12 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1971 

 

159 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 2 x 8,3 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 



 

 

160 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 6,5 x 6 cm Gravat: 
6 x 5,8 cm Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

161 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 6 x 21 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

162 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 11 x 14,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

163 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 15 x 9,8 cm 
Gravat: 15,2 x 5,5 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

164 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 8 x 13,1 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

165 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 9,6 x 9,3 cm 
Gravat: 8,5 x 4,5 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

166 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 3,3 x 18,2 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

167 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 5,5 x 6 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

168 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 7,6 x 5,1 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

169 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 9,3 x 12 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

170 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 7 x 6,9 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

171 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 8 x 5,1 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

172 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 16,9 x 12 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

173 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 8,7 x 8,8 cm 
Gravat: 8,2 x 8,5 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

174 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 19,4 x 7,8  Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

175 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 17 x 12,1 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

176 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 21,5 x 9,2 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/05/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

177 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 8,1 x 5,9 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

178 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 8,2 x 5,1 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

179 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 7,2 x 12,3 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

180 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 16,7 x 9,8 cm 
Gravat: 15 x 7,2 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

181 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 12,5 x 4,9 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

182 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 15 x 11,3 cm 
Gravat: 11,5 x 10,7 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

183 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum Soport: 12,6 x 10,7 cm 
Gravat: 12,7 x 3,8 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

184 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 16,7 x 11,9 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

185 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 10,1 x 7,3 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

186 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 9,9 x 18,1 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1964  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

187 00/00/1969  planxa de gravat 1 linòleum 22 x 10,8 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 18/06/0001  19/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

188 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 10,8 x 16 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

189 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 16 x 10,6 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

190 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 10,9 x 16,6 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

191 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 16,5 x 21,6 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

192 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 16,3 x 21,7 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

193 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 24,9 x 32,6 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

194 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 32,3 x 25 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 



 

 

195 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 32,7 x 25 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

196 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 24,8 x 16,4 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

197   planxa de gravat 1 linòleum 18 x 24 cm Dimensions Escoda, R Castell de la Suda tercer quart segle 
XX 

 16/05/2003; 
regular 

  

198   planxa de gravat 1 linòleum 18 x 24 cm Dimensions Escoda, R Castell de la Suda tercer quart segle 
XX 

 16/05/2003; 
regular 

  

199 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 16,5 x 21,5 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

200 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 25 x 32,6 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

201 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 21,4 x 16,5 cm 
Dimensions 

Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

202 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 25 x 32,5 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

203 00/00/1969  planxa de gravat 1 metall 33 x 50 cm Dimensions Escoda, R  segle XX  03/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1969 

 

204 00/00/1968  bust 1 guix 58 x 35 x 35 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  10/12/2003; bo donació, autor, 
00/00/1968 

 

205 00/00/1971  grup escultòric; 
misteri de dolor 

1 escaiola 32,3 x 17 x 23,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  04/11/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

206 00/00/1971  màscara 1 escaiola 23,5 x 22 x 13 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

207 00/00/1971  màscara 1 escaiola 39,3 x 25 x 11,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

208 00/00/1971  màscara 1 escaiola 30,5 x 22,5 x 12,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

209 00/00/1971  sagrada família 1 escaiola 28,5 x 19,5 x 6 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

210 00/00/1971  crucifix 1 argila 29,5 x 19 x 9,6 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

211 00/00/1971  imatge 1 escaiola 31,5 x 24 x 14 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  21/05/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

212 00/00/1971  bust 1 argila 19,5 x 18,2 x 12,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  06/11/1940  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

213 00/00/1971  bust 1 argila 16,7 x 18,3 x 11,7 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  16/11/1970_19/1
1/1940 

 04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

214 00/00/1971  bust 1 argila 20,7 x 18,5 x 12 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  27/11/1940  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

215 00/00/1971  bust 1 argila 19,5 x 23 x 10,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  23/11/1940  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

216 00/00/1971  màscara 1 escaiola 25 x 19,6 x 16,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  05/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

217 00/00/1971  Jesús; misteri de 
dolor 

1 argila 18,3 x 8,6 x 11,7 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

218 00/00/1971  grup escultòric 1 argila 30,5 x 22,5 x 12,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  17/07/1919  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

219 00/00/1971  cap 1 escaiola 22,5 x 24,5 x 17,7 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  05/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

220 00/00/1971  imatge 1 escaiola 26,5 x 13,7 x 18 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  26/06/1915  04/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

221 00/00/1971  escultura 1 argila 32,5 x 17 x 17 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  16/06/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

222 00/00/1971  escultura 1 argila 45 x  15 x 13,5 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

Immaculada 
Concepció 

segle XX  16/06/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

223 00/00/1970  imatge 1 escaiola 51,5 x 25,5 x 14 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Ecce Mater Tua segle XX  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1970 

 

224 00/00/1970  imatge 1 escaiola 50 x 17,2 x 14,3 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

Ecce Mater Tua segle XX  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1970 

 

225 00/00/1970  imatge 1 escaiola Imatge: 57 x 40 x 10 cm 
Composició total: 106 x 
76,2 x 31 cm Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci, atribuït a 

Ecce Mater Tua segle XX  18/11/2003; bo donació, autor, 
00/00/1970 

 

226   placa 1 escaiola 35,5 x 26,3 x 3 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 01/09/1963  21/05/2003; bo   

227   placa 1 ferro colat 34,9 x 25,9 x 3 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Francesc Llop 01/09/1963  20/11/2003; bo   

228   placa 1 ferro colat 35,4 x 25,7 x 3 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Francesc Llop 01/09/1963  20/11/2003; bo   

229   màscara 1 escaiola 39 x 36 x 17,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  21/05/2003; 
regular 

  

230   màscara 1 escaiola 25 x 14 x 11 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  16/06/2003; bo   

231 00/00/1975  cap de biga 1 pi 26 x 18 x 17 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 13/06/2003; 
regular 

donació, Escola Taller 
d'Art (Tortosa), 
00/00/1975 

 



 

 

232 00/00/1975  cap de biga 1 pi 25 x 17,5 x 26 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 13/06/2003; 
regular 

donació, Escola Taller 
d'Art (Tortosa), 
00/00/1975 

 

233 00/00/1975  cap de biga 1 pi 25 x 18 x 27 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 13/06/2003; 
regular 

donació, Escola Taller 
d'Art (Tortosa), 
00/00/1975 

 

234 00/00/1975  cap de biga 1 pi 23 x 17 x 15,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 13/06/2003; 
dolent 

donació, Escola Taller 
d'Art (Tortosa), 
00/00/1975 

 

241 00/00/1975  cap de biga 1 pi melis 24 x 19 x 12 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 16/06/2003; 
dolent 

donació, Escola Taller 
d'Art (Tortosa), 
00/00/1975 

 

242 00/00/1975  cap de biga 1 pi melis 26 x 18 x 16 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 16/06/2003; 
dolent 

donació, Escola Taller 
d'Art (Tortosa), 
00/00/1975 

 

243   epigrafia 1 pedra 73 x 37 x 7 cm. 
Dimensions 

no informat  1640  19/12/2003; bo   

244   alt relleu 1 pi melis 57 x 47 x 7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVII segle 
XVIII 

 15/05/2003; 
dolent 

  

245   alt relleu 1 pi melis 57 x 47 x 7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVII segle 
XVIII 

 15/05/2003; 
regular 

  

246   imatge 1 alber 45 x 20 x 13 cm 
Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XVI 

 15/05/2003; 
dolent 

  

247   imatge 1 pi Amb suport 38 x 17 x 10 
cm Sense suport 25 x 14 
x 7,5 cm Dimensions 

anònim  segle XVIII  15/05/2003; 
regular 

  

248   imatge 1 cirerer 40 x 17 x 14 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  15/05/2003; 
dolent 

  

249   mig relleu 1 guix 70 x 41 x 8  Dimensions anònim  segle XVI  15/05/2003; 
dolent 

  

250   baix relleu 1 argila 23 x 17 x 3 cm 
Dimensions 

Alcoverro, J. Retrat de Castelar 00/00/1885  17/06/2003; 
dolent 

  

251   escultura 1 guix 190 x 71 x 55 cm 
Dimensions 

Alcoverro, J.  00/00/1909  10/12/2003; 
regular 

  

252   figura 1 pedra 63 x 30 x 21 cm 
Dimensions 

no informat  segle XV segle XVI  01/07/2003; 
regular 

  

254 00/00/1971  cap 1 pintura; 
escaiola; 
vidre; pi melis 

34 x 30 x 20 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  16/06/2003; 
regular 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

255 00/00/1971  braç dret 1 fusta 14 x 4 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

256 00/00/1971  braç esquerra 1 fusta 13,3 x 4,1 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

257 00/00/1971  braç esquerra 1 fusta 7,1 x 3,7 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

258 00/00/1971  braç dret 1 fusta 7,1 x 3,7 cm8,1 x 3,6 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

259 00/00/1971  cap 1 fusta 8,5 x 3,5 x 3 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

260 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 9,4 x 2,5 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

261 00/00/1971  mà dreta 1 fusta 9,5 x 3,2 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

262 00/00/1971  avet 1 fusta 12,2 x 8,2 x 2,3 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

263 00/00/1971  avet 1 fusta 12,3 x 8 x 2,9 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

264 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 10,4 x 5,6 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

265 00/00/1971  braç esquerra 1 fusta 14,3 x 3,8 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

266 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 4,1 x 2,1 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

267 00/00/1971  peu dret 1 fusta 7,5 x 3,5 x 3,4 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

268 00/00/1971  figureta 1 fusta 12,2 x 4 x 3 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

269 00/00/1971  braç esquerra 1 fusta 13,9 x 5,2 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

270 00/00/1971  figureta 1 fusta 12,1 x 3,2 x 3 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

271 00/00/1971  mà dreta 1 fusta 6,4 x 1,3 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

272 00/00/1971  braç esquerra 1 fusta 5,5 x 2 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 



 

 

273 00/00/1971  bibelot 1 fusta 4,2 x 4,2 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

274 00/00/1971  braç esquerra 1 fusta 13,1 x 3,8 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

275 00/00/1971  braç dret 1 fusta 13 x 4 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

276 00/00/1971  Sant Crist 1 fusta 22,9 x 6 x 6,4 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; 
indeterminat 

donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

277 00/00/1971  peus 1 fusta 2,1 x 9,9 x 2,9 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

278 00/00/1971  figureta 1 fusta 13,2 x 4,5 x 3,2 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

279 00/00/1971  peu esquerra 1 fusta 12,5 x 4,9 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

280 00/00/1971  peu esquerra 1 fusta 6,4 x 3 x 3,1 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

281 00/00/1971  mà dreta 1 fusta 10,4 x 5,5 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

282 00/00/1971  mans 1 fusta 8,7 x 18,7 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

283 00/00/1971  medalló 1 escaiola 4,8 x 4,2 x 2,7 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

284 00/00/1971  peu dret 1 fusta 12,6 x 4,9 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

285 00/00/1971  braç dret 1 fusta 13,9 x 4 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

286 00/00/1971  cap 1 fusta 13,5 x 9,5 x 10 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

287 00/00/1971  Sant Crist 1 fusta 25,6 x 6,3 x 6 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  31/10/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

288 00/00/1971  cap 1 fusta 4,8 x 2,9 x 3,2 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

289 00/00/1971  mà dreta 1 fusta 9,3 x 2,8 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

290 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 6 x 3,3 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

291 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 9,3 x 2,6 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

292 00/00/1971  mà dreta 1 fusta 6,2 x 3,4 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

293 00/00/1971  peus 1 fusta 1,1 x 3,6 x 1,2 cm 
Dimensions 

Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

294 00/00/1971  braç dret 1 fusta 4 x 2,2 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

295 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 3,9 x 1 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

296 00/00/1971  braç dret 1 fusta 4,8 x 2,9 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

297 00/00/1971  braç dret 1 fusta 3,4 x 2,5 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

298 00/00/1971  braç dret 1 fusta 3,1 x 1,7 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

299 00/00/1971  mà dreta 1 fusta 2,9 x 0,7 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

300 00/00/1971  mà esquerra 1 fusta 1,8 x 1,2 cm Dimensions Riba Garcia, Carles  segle XX  03/11/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1971 

 

301   imatge 1 marbre blanc 15 x 9,5 x 7 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  17/06/2003; 
dolent 

  

302   imatge 1 alabastre 9 x 3,5 x 3,2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  17/06/2003; 
dolent 

  

303   motlle 1 guix 15,1 x 14,2 x 1,6 cm 
Diàmetre: 11,5 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIX 

 21/11/2003; bo   

304   safata 1 porcellana 36,5 x 47 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIX  18/06/2003; 
regular 

  

305   gibrell 1 argila 12 x 48,5 cm. Dimensions anònim  segle XIX  20/06/2003; 
dolent 

  

306   safata 1 argila 6 x 32 cm. Dimensions no informat  segle XVII  17/06/2003; bo   
307   fruitera 1 argila 7 x 27 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  17/06/2003; bo   
308   plat 1 argila 5 x 25 cm. Dimensions no informat  segona meitat 

segle XVIII 
 17/06/2003; bo   

309   plat fondo 1 argila 4 x 20 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

310   plat 1 argila 4,8 x 28,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  



 

 

311   plat 1 argila 4,8 x 24 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

312   plat 1 argila 4 x 24 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

313   plat 1 argila 3,5 x 18,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  17/06/2003; bo   

314   plat 1 argila 2,5 x 22 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

315   plat 1 argila 3 x 22,5 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 17/06/2003; bo   

316   bacina 1 argila 6,7 x 29,5 x 38 cm 
Dimensions 

no informat  ca. 1770  18/06/2003; bo   

317   bacina 1 argila 9 x 29 x 38 cm 
Dimensions 

no informat  ca. 1770  18/06/2003; bo   

318   gerro 1 argila 24 x 20,5 cm Dimensions no informat  00/00/1727-
00/00/1749 

 17/06/2003; 
dolent 

  

319   sopera 1 argila 11,5 x 23 cm. Dimensions no informat  primera meitat 
segle XIX 

 17/06/2003; bo   

320   tapadora sopera 1 argila 10 x 25 cm. Dimensions no informat  ca.1770  17/06/2003; bo   
321   plat 1 argila 5,5 x 28 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  17/06/2003; 

regular 
  

322   plat 1 argila 5,5 x 28,5 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

323   safata 1 argila 5 x 46 x 37 cm. 
Dimensions 

F.Primavesi & Sons 
(Cardiff) 

 segle XIX  19/06/2003; bo   

324   plat 1 argila 3 x 23 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
regular 

  

325   plat 1 argila 3,3 x 24 cm. Dimensions no informat  segon quart segle 
XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

326   plat 1 argila 2,8 x 22,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  

327   safata per a malalt 1 pintura; 
escaiola; pi 

2,7 x 53 x 83 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

328   safata per a malalt 1 pintura; 
escaiola; pi 

2,5 x 43 x 64,5 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
dolent 

  

329   placa 1 argila 37 x 23 x 3 cm. 
Dimensions 

anònim  segon quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  

330   placa 1 argila 37 x 23 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segon quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  

331   fruitera 1 argila 11 x 30 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  19/06/2003; 
dolent 

  

332   gibrella 1 argila 15,5 x 38,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII segle 
XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

333   tapadora 1 argila 10 x 18,5 x 12 cm 
Dimensions 

no informat  00/00/1786 
00/00/1798 

 17/06/2003; 
regular 

  

334   terrina 1 argila 24 x 30 x 22 cm 
Dimensions 

no informat  00/00/1786 
00/00/1798 

 17/06/2003; 
regular 

  

335   gibrell 1 argila 8,5 x 38,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

336   fruitera 1 argila 5,5 x 23,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

337   vas 1 argila 16,5 x 5 x 8 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 28/05/2003; 
dolent 

  

338   escudella 1 argila 5 x 12 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XVI segle XVII  19/06/2003; 
dolent 

  

339   escudella 1 argila 4,5 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  11/12/2003; 
dolent 

  

340   bol 1 argila 6 x 13 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XV  26/06/2003; 
dolent 

  

341   meler 1 argila 25 x 8,4 cm. Dimensions anònim  segle XVII  20/06/2003; 
dolent 

  

342   gibrell 1 argila 8 x 34,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVI 

 16/06/2003; bo   

343   plat 1 argila 38 x 7 cm. Dimensions no informat  segle XIX  18/12/2003; bo   
344   gibrell 1 argila 8 x 37 cm diàmetre 

màxim Dimensions 
no informat  primera meitat 

segle XVIII 
 16/06/2003; 

dolent 
  

345   aiguabeneitera 1 cordill; argila 29 x 14 x 6,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVI segle XVII  18/06/2003; 
regular 

  

346   aiguabeneitera 1 filferro; cordill; 
argila 

29 x 14 x 6,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVI segle XVII  18/06/2003; 
regular 

  

347   gibrella 1 morter de 
calç; ferro; 
argila 

17 x 41,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  



 

 

348   gibrell 1 argila 6 x 33,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 16/06/2003; 
dolent 

  

349   gerreta 1 argila 5 x 7 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  18/06/2003; 
regular 

  

350   meler 1 argila 14,5 x 8 cm. Dimensions anònim  segle XVII  20/06/2003; 
dolent 

  

351   gibrell 1 morter de 
calç; ferro; 
argila 

7,5 x 34 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

352   plat 1 argila 5 x 32 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

353   gibrell 1 argila 6,5 x 29 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XVII  18/06/2003; 
dolent 

  

354   gibrell 1 argila 14 x 39 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

355   plat 1 argila 3 x 28,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  00/00/1420 
00/00/1440 

 18/06/2003; 
regular 

  

356   gibrell 1 morter de 
calç; ferro; 
argila 

8,7 x 36 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

357   plat 1 argila 4 x 20 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XIX 

 11/12/2003; 
regular 

  

358   plat 1 argila 4 x 29 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 18/06/2003; 
regular 

  

359   plat 1 argila 4 x 25 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XVI  11/12/2003; 
dolent 

  

360   plat fondo 1 argila 4,5 x 20 cm Dimensions no informat  segle XVIII  18/06/2003; 
regular 

  

361   orinal 1 argila 8,7 x 23 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 18/06/2003; bo   

362   gerra 1 argila Cos: 13 x 9,5 cm diàmetre 
màxim Peu: 2 x 7,5 cm 
diàmetre base 
Dimensions 

no informat  segle XIX segle XX  28/05/2003 
18/06/2003; 
dolent 

  

363   aiguabeneitera 1 ferro; 
alabastre 

27 x 21,5 x 6,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  18/06/2003; 
regular 

  

364   gibrell 1 argila 4,5 x 23 x 16 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVII primer quart 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

365   porta plomes 1 porcellana 6 x 13,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XIX 

 18/06/2003; bo   

366   tapadora 1 porcellana 4,5 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XIX 

 18/06/2003; bo   

367   ouera 1 argila 6 x 5 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XIX 

 18/06/2003; 
regular 

  

368   marcelina 1 argila 5 x 18,8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XIX segle XX  18/06/2003; bo   

369   marcelina 1 argila 5 x 20,5 x 18,5 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 18/06/2003; 
dolent 

  

370   marcelina 1 argila 6,5 x 17 cm Dimensions D.D & CASTELLON  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 17/06/2003; 
dolent 

  

371   plat 1 argila 2 x 25 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  00/00/1786-
00/00/1798 

 18/12/2003; 
dolent 

  

372   gerro 1 argila 40 x 32,5 cm Dimensions no informat  segle XX  17/06/2003; 
dolent 

  

373   tapadora 1 argila 12 x 20 cm Dimensions no informat  segle XX  17/06/2003; 
regular 

  

374   aiguamanil 1 argila 41,5 x 27 cm. Dimensions no informat  segon quart segle 
XVIII 

 17/06/2003; 
regular 

  

375   tapadora 1 argila 11,4 x 14 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 18/06/2003; 
regular 

  

376   arener 1 porcellana 6 x 7,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

WG & Co, Limoges  segona meitat 
segle XIX primer 
quart segle XX 

 18/06/2003; bo   

377   arener 1 porcellana 6 x 7,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

WG & Co, Limoges  segona meitat 
segle XIX primer 
quart segle XX 

 18/06/2003; 
regular 

  

378   escrivania 1 porcellana 3,5 x 26 x 13,5 cm 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XIX 

 18/06/2003; 
regular 

  

379   arener 1 porcellana 6 x 6,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XIX 

 18/06/2003; 
regular 

  



 

 

380   porta plomes 1 argila 8,7 x 9,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XIX 

 18/06/2003; 
regular 

  

381   porta plomes 1 argila 5,5 x 8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 20/06/2003; 
dolent 

  

382   arener 1 argila 5,5 x 6,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 20/06/2003; 
regular 

  

383   escrivania 1 argila 7,3 x 21 x 13 cm 
Dimensions 

anònim  segon quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; bo   

384   escrivania 1 argila 6,5 x 20,3 x 13,8 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  

385   gerro 1 argila 16 x 14 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  

386   gerra 1 argila 21 x 16 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XIX  20/06/2003; 
regular 

  

387   gerro 1 argila 9 x 20,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XIX  20/06/2003; 
regular 

  

388   marcelina 1 argila 3 x 19,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

389   marcelina 1 argila 5 x 19 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 20/06/2003; bo   

390   marcelina 1 argila 5 x 19,5 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 20/06/2003; 
regular 

  

391   marcelina 1 argila 3,5 x 20 cm. Dimensions anònim  segle XIX  20/06/2003; bo   
392   marcelina 1 argila 5 x 18 cm. diàmetre 

màxim. Dimensions 
anònim  últim quart segle 

XVIII 
 20/06/2003; 

regular 
  

393   marcelina 1 argila 5 x 20 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 20/06/2003; 
regular 

  

394   marcelina 1 argila 5,5 x 18,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
dolent 

  

395   marcelina 1 argila 5,5 x 19,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 25/06/2003; 
regular 

  

396   marcelina 1 argila 5 x 18,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primera 
meitat segle XIX 

 19/06/2003; bo   

397   marcelina 1 argila 5 x 18,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

398   marcelina 1 argila 5 x 20,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

399   marcelina 1 argila 3 x 19 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

400   marcelina 1 argila 5,5 x 19,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

401   marcelina 1 argila 4,5 x 18 cm.  diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 20/06/2003; 
regular 

  

402   gibrella 1 argila 12,5 x 26,5 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XVIII 

 20/06/2003; 
regular 

  

403   plat 1 argila 5,5 x 30 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

404   plat 1 argila 6,5 x 29 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 18/06/2003; 
dolent 

  

405   plat 1 argila 6 x 26,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  20/06/2003; 
dolent 

  

406   plat 1 argila 5 x 26 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  19/06/2003; 
dolent 

  

407   plat 1 argila 6 x 26,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  20/06/2003; 
regular 

  

408   gibrella 1 argila 12,5 x 28,6 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVII primer quart 
segle XVIII 

 20/06/2003; bo   

409   gibrella 1 argila 13,5 x 27,5 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XVIII 

 20/06/2003; 
regular 

  

410   escudella 1 argila 5 x 18,7 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIX  19/06/2003; bo   

411   plat 1 argila 2,7 x 22 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XX  19/06/2003; bo   

412   tapadora 1 argila 8 x 15 cm. Dimensions anònim  segle XVII  20/06/2003; bo   
413   tapadora sopera 1 argila 9 x 25 x 31 cm. 

Dimensions 
anònim  ca. 1770  20/06/2003; 

regular 
  

414   tapadora 1 argila 6 x 13 cm. Dimensions anònim  segle XIX  20/06/2003; bo   



 

 

415   tapadora 1 argila 6 x 20 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  ca. 1770  20/06/2003; 
regular 

  

416   tapadora 1 argila 8,2 x 5,1 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 18/12/2003; 
dolent 

  

417   plat 1 argila 4 x 29 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIX  19/06/2003; bo   

418   plat 1 argila 4 x 31 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
regular 

  

419   plat 1 argila 4 x 28,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XIX 

 19/06/2003; 
regular 

  

420   gibrell 1 argila 9 x 35,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  19/06/2003; bo   

421   fruitera 1 argila 14 x 33 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segon quart segle 
XVIII 

 19/06/2003; 
regular 

  

422   gibrell 1 argila 6 x 37,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVII  20/06/2003; 
dolent 

  

424   albarello 1 argila 28,5 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVII segle 
XVIII 

 23/06/2003; 
dolent 

  

425   albarello 1 argila 27,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
dolent 

  

426   albarello 1 argila 28,5 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
regular 

  

427   albarello 1 argila 29 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
regular 

  

428   albarello 1 argila 27 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV  23/06/2003; 
regular 

  

429   albarello 1 argila 26,7 x 12 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
dolent 

  

430   albarello 1 argila 25,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
regular 

  

431   albarello 1 argila 26 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; bo   

432   albarello 1 argila 23,8 x 15 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
dolent 

  

433   albarello 1 argila 24,5 x 15,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
dolent 

  

434   albarello 1 argila 27,5 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
regular 

  

435   albarello 1 argila 21 x 10 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
dolent 

  

436   albarello 1 argila 19 x 9,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; 
dolent 

  

437   albarello 1 argila 26 x 11,6 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  23/06/2003; bo   

438   albarello 1 argila 20,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

Moncloa, La, atribuït 
a 

 últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 23/06/2003; bo   

439   albarello 1 argila 20 x 10 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

Moncloa, La  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 23/06/2003; bo   

440   albarello 1 argila 17,5 x 12 cm. Dimensions anònim  últim quart segle 
XIX 

 20/06/2003; 
regular 

  

441   gerro 1 argila 17 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

Moncloa, La  00/00/1887  25/06/2003; bo   

442   gerro 1 argila 17,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

Moncloa, La  00/00/1887  25/06/2003; bo   

443   albarello 1 porcellana 19,5 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XIX  25/06/2003; 
regular 

  

444   tapadora 1 porcellana 14 x 14 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XIX  25/06/2003; 
regular 

  

445   albarello 1 argila 15,5 x 10,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

Moncloa, La  00/00/1888  25/06/2003; 
dolent 

  

446   tetera 1 porcellana 11,5 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  00/00/1787 
00/00/1825 

 25/06/2003; 
regular 

  

447   gerro 1 argila 23,5 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVIII primer quart 
segle XIX 

 25/06/2003; 
regular 

  

448   albarello 1 argila 14,5 x 9 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  25/06/2003; 
regular 

  

449   gerra 1 argila 19 x 15 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  25/06/2003; 
dolent 

  

450   àmfora 1 argila 35 x 25 cm. diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/06/2003; 
regular 

  

451   àmfora 1 argila 31 x 26 cm. diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/06/2003; 
regular 

  



 

 

452   gerra 1 argila 50,5 x 26 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  26/06/2003; bo   

453   orsa 1 argila 20 x 17 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XVII 

 25/06/2003; 
regular 

  

454   orsa 1 argila 15 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XVII 

 25/06/2003; 
regular 

  

455   retorta 1 vidre 21 x 14 x 49,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  25/06/2003; 
regular 

  

456   retorta 1 vidre 24 x 16 x 50 cm 
Dimensions 

no informat    17/06/2003; bo   

457   copa 1 vidre 13,5 x 6 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIX  25/06/2003; 
dolent 

  

458   campaneta 1 vidre 13 x 9 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII segle 
XIX 

 25/06/2003; 
dolent 

  

459   got 1 vidre 11 x 7,5 x 4,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII segle 
XIX 

 28/05/2003; bo   

461   ampolla 1 vidre 46 x 25 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  25/06/2003; 
regular 

  

462   filtrador 1 vidre 18,5 x 11 cm. Dimensions anònim  segle XVIII segle 
XIX 

 26/06/2003; 
regular 

  

463   matràs 1 vidre 30,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  25/06/2003; 
regular 

  

464   ampolla 1 vidre 21 x 14 x 49,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  25/06/2003; 
regular 

  

465   pintura sobre tela 1 tela 146 cm X 97 cm 
Dimensions 

Delgado Raja, 
Antonio 

Rei Juan Carlos I 1979  bo donació, Celma 
Prieto, José 

 

466 00/00/1977  pintura sobre tela 1 tela 92 x 73 cm Dimensions Foy, L. M. Rosa Molas segle XX  13/06/2003; bo donació, fills de 
l'autor, 00/00/1977 

 

467   pintura sobre tela 1 tela 130 x 97 cm Dimensions Llanos, S. Príncep Felip segle XX  16/06/2003; bo   
468   rajola 4 argila rajola: 14,5 x 14,5 cm 

Dimensions 
no informat  segle XVI  29/05/2003; 

regular 
  

469   rajola 2 argila rajola: 14,5 x 14,5 cm 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVI 

 29/05/2003; 
regular 

  

470   rajola 1 argila Rajola: 14 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

471   rajola 2 argila rajola: 14 x 12,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  29/05/2003; 
regular 

  

472   rajola 1 argila Rajola: 9 x 9 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIV  30/05/2003; 
regular 

  

473   rajola 1 argila Rajola: 10 x 10 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

474   rajola 1 argila Rajola: 14,5 x 11,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

475   rajola 4 argila rajola:14,5 x 14,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIV  30/05/2003; 
dolent 

  

476   rajola 6 argila rajola: 13 x 13 cm grup: 
38,5 x 25,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIV  29/05/2003; 
regular 

  

477   rajola 5 argila Rajola: 14,5 x 14,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVI primer 
quart segle XVII 

 30/05/2003; 
regular 

  

478   rajola 3 argila rajola:13,5  x 13,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

479   rajola 8 argila 28 x 19 cm. Dimensions no informat  segle XVI  30/05/2003; 
dolent 

  

480   rajola 4 argila rajola: 14 x 14 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  29/05/2003; 
regular 

  

481   rajola 2 argila Rajola: 8 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

482   rajola 3 argila rajola:13,5  x 14,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

483   rajola 7 argila rajola: 13,5 x 13,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIV  29/05/2003; 
regular 

  

484   rajola 6 argila rajola: 12,5 x 13 cm 
motllura: 11 x 4,8 x 7,5 
cm Dimensions 

no informat  segle XVII  29/05/2003; 
regular 

  

485   rajola 8 argila rajola: 14,5 x 14,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  29/05/2003; 
regular 

  

486   rajola 4 argila rajola: 12,5 x 12,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  29/05/2003; 
regular 

  

487   rajola 2 argila Rajola: 12 x 13 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

488   rajola 2 argila rajola: 18,5 x 12 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVI  29/05/2003; 
regular 

  

489   rajola 1 argila Rajola: 17 x 15 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIV  30/05/2003; 
regular 

  



 

 

490   rajola 1 argila Rajola: 14 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

491   rajola 1 argila Rajola: 14 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; 
regular 

  

492   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVI  26/06/2003; 
dolent 

  

493   rajola 1 argila 11,5 x 12,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVI  26/06/2003; 
dolent 

  

494   rajola 9 argila rajola: 13 x 13 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 29/05/2003; 
regular 

  

495   rajola 2 argila Rajola: 12,5 x 12,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVI 

 30/05/2003; 
regular 

  

496   rajola 1 argila 14 x 14 cm. Dimensions anònim  segle XVIII  26/06/2003; 
regular 

  

497   rajola 4 argila rajola:13 x 13 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  30/05/2003; bo   

498   rajola 1 argila 13 x 13 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

499   rajola 2 argila 14 x 14 cm Dimensions no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 29/05/2003; bo   

500   rajola 4 argila rajola:13,5 x 13,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  30/05/2003; bo   

501   rajola 3 argila rajola:15 X 14,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  30/05/2003; bo   

502   rajola 8 argila rajola:15  x 15 cm 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVI 

 30/05/2003; 
regular 

  

503   rajola 2 argila 11,5 x 11,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII  12/06/2003; 
regular 

  

504   rajola 2 argila 13,5 x 13,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; 
dolent 

  

505   rajola 1 argila Fragment: 9 x 11 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/06/2003; 
dolent 

  

506   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; bo   

507   rajola 6 argila rajola: 13,5 x 13,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  29/05/2003; 
regular 

  

508   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XIX 

 12/06/2003; 
dolent 

  

509   rajola 4 argila Rajola: 14 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  30/05/2003; 
regular 

  

510   rajola 1 argila 13,3 x 13,3 x 1,3 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; 
dolent 

  

511   rajola 1 argila 14,5 x 13 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; 
dolent 

  

512   rajola 7 argila Rajola: 15 x 11,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  30/05/2003; bo   

513   rajola 4 argila rajola: 14 x 14 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  29/05/2003; 
regular 

  

514   rajola 2 argila 13,5 x 13,5 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; 
regular 

  

515   rajola 3 argila 13,5 x 13,5 x 2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/06/2003; 
dolent 

  

517   rajola 1 argila Fragment: 16 x 7 x 2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  12/06/2003; 
dolent 

  

518   rajola 1 argila 13,5 x 13,2 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; 
dolent 

  

519   rajola 1 argila 13 x 13 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVII 

 12/06/2003; 
regular 

  

520   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 x 2,2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  12/06/2003; 
dolent 

  

521   rajola 1 argila 11 x 11 x 1,6 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  12/06/2003; 
regular 

  

522   cinteta 2 argila 11 x 11 x 1,6 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primera meitat 
segle XVII 

 12/06/2003; 
regular 

  

523   rajola 4 argila 13,5 x 13,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  12/06/2003; 
dolent 

  

524   rajola 4 argila 13,5 x 13,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  12/06/2003; 
dolent 

  

525   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
regular 

  

526   cinteta 2 argila 6,5 x 11,5 x 1,3 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

527   cinteta 2 argila 13,2 x 13,2 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  13/06/2003; bo   



 

 

528   rajola 2 argila 13,5 x 13, 5 x 1,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  12/06/2003; bo   

529   rajola 2 argila 13,4 x 6,6 x 1,8 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
regular 

  

530   rajola 1 argila 11,5 x 11,5 x 1,3 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII  13/06/2003; 
dolent 

  

531   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
regular 

  

532   rajola 1 argila 14 x 15 cm. Dimensions no informat  primera meitat 
segle XVI 

 13/06/2003; 
dolent 

  

533   rajola 4 argila 14 x 14 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVII 

 13/06/2003; 
dolent 

  

534   rajola 5 argila 22 x 22 x 1,8 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

535   rajola 1 argila 12,5 x 12,5 x 1,7 cm 
Dimensions 

anònim  1564 - 1583  12/06/2003; 
dolent 

  

536   rajola 3 argila 13,5 x 13,5 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1780  12/06/2003; 
regular 

  

537   rajola 6 argila 8,8 x 8,8 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XV 

 13/06/2003; 
dolent 

  

538   rajola 3 argila 21 x 21 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
regular 

  

539   rajola 3 argila 13 x 13 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

540   rajola 1 argila 13 x 12,5 x 1,2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

541   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XIX 

 13/06/2003; 
regular 

  

542   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1780  12/06/2003; 
regular 

  

543   rajola 16 argila 13,5 x 13,5 x 1,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  13/06/2003; 
regular 

  

544   rajola 2 argila 13 x 14,4 x 1,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  12/06/2003; 
regular 

  

545   rajola 38 pasta 
ceràmica 

Rajola individual: 13 x 13 
cm. Plafo: 96 x 80 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  19/12/2003; bo   

546   rajola 1 argila 12,5 x 12,7 x 1,8 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

549   rajola 22 pasta 
ceràmica 

Rajola individual: 13 x 13 
cm. Plafo: 68 x 52 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  19/12/2003; bo   

550   rajola 12 pasta 
ceràmica 

Rajola individual: 13 x 13 
cm. Dimensions 

no informat  segle XVIII  19/12/2003; bo   

551   rajola 1 argila 13,5 x 13,5 x 1,2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/06/2003; bo   

563   rajola 2 argila 13 x 13 x 2,9 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIV  13/06/2003; 
dolent 

  

564   rajola 3 argila Rajola: 15 x 11,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/06/2003; bo   

576   safata 1 pintura; ferro 2 x 41 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XIX 

 16/06/2003; 
regular 

  

577   safata 1 ferro 67,5 x 46,5 x 2 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIX 

 29/05/2003; 
regular 

  

578   safata 1 metall 51 x 36,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIX 

 29/05/2003; 
regular 

  

579   pintura sobre tela 0 tela 26 x 36,4 cm Dimensions no informat  segona meitat 
segle XX 

    

580   pintura sobre 
paper 

0 paper 10,5 x 17,5 cm 
Dimensions; 25 x 36 cm 
Dimensions amb annexos 

Abril, Joan Amposta des de 
l'estació de la Cava 

1927     

581   dibuix sobre paper 0 paper 60,5 x 30,7 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XIX 

    

582   dibuix sobre paper 0 paper 27,2 x 18,5 cm 
Dimensions 

no informat       

583   pintura sobre 
paper 

0 paper 22,6 x 18,3 cm 
Dimensions 

Benet Espuny, Josep  segle XX     

584   pintura sobre 
paper 

0 paper 13,4 x 21,6 cm 
Dimensions 

Abril, Joan Font de Quinto: 
estació Carril Cava 

segon quart segle 
XX 

    

585   pintura sobre 
paper 

0 paper 18,5 x 25,5 cm 
Dimensions; 35 x 50 cm 
Dimensions amb annexos 

Abril, Joan  primera meitat 
segle XX 

    

586   pintura 0 paper 29,8 x 23,1 cm 
Dimensions 

Sainz de la Maza, F.  segle XX     

587   pintura sobre 
paper 

0 paper 23 x 15,7 cm Dimensions no informat Retrat del Rd. A. 
Ignasi Garcia 

1877     



 

 

588   planxa de gravat 1 linòleum 25,5 x 8,1 cm Dimensions Mauri  00/00/1964  18/11/2003; bo   
589   planxa de gravat 1 linòleum 8,3 x 24,1 cm Dimensions Mauri  00/00/1964  18/11/2003; bo   
590   planxa de gravat 1 linòleum 22,6 x 8,1 cm Dimensions Mauri  00/00/1964  18/11/2003; bo   
591   planxa de gravat 1 linòleum 8,6 x 24 cm Dimensions Mauri  00/00/1964  18/11/2003; bo   
592   planxa de gravat 1 linòleum 7,6 x 24,7 cm Dimensions Mauri  00/00/1964  18/11/2003; bo   
593   planxa de gravat 1 linòleum 6,9 x 48,4 cm Dimensions Mauri  00/00/1964  18/11/2003; bo   
594   sagrada família 1 fusta; guix Sagrada Família: 34 x 17 

cm Capella oberta: 74 x 
43,4 x 17 cm Capella 
tancada: 43 x 22,3 x 17 
cm Dimensions 

Riba Garcia, Carles Sagrada Família segle XX  10/12/2003; bo donació, autor  

595   planxa de gravat 1 linòleum Suport 14,6 x11,2 cm 
Planxa 13,5 x 8 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1970  15/05/2003; 
regular 

  

596   planxa de gravat 2 linòleum Peca gran 17,2 x 10 cm 
Peca rodona 4,2 cm. 
diametre Dimensions 

Rocamora, Jaume  tercer quart segle 
XX 

 15/05/2003; 
regular 

  

597   planxa de gravat 2 linòleum Primera peça 10 x 21 cm 
Segona peça 10 x 21 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  tercer quart segle 
XX 

 16/05/2003; 
regular 

  

598   planxa de gravat 1 linòleum 15 x 9 cm Dimensions Rocamora, Jaume Accidente de Losey 00/00/1969  15/05/2003; 
regular 

  

599   planxa de gravat 1 linòleum 15,5 x 9,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume Accidente de Losey 00/00/1969  15/05/2003; 
dolent 

  

600   planxa de gravat 1 linòleum 11,7 x 12,5 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume Arbre 00/00/1970  15/05/2003; bo   

601   planxa de gravat 3 linòleum Primera peça 17,5 x 21 
cm Segona peça 18 x 21 
cm Tercera peça 5,2 
diàmetre Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1972  15/05/2003; 
regular 

  

602   planxa de gravat 2 linòleum Primera peça 10 X 8 cm 
Segona peça 10 X 8 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  tercer quart segle 
XX 

 16/05/2003; bo   

603   planxa de gravat 1 linòleum 16,5 x 8,6 cm Dimensions Rocamora, Jaume, 
atribuït a 

 00/00/1973  15/05/2003; bo   

604   planxa de gravat 2 linòleum Primera peça 17 X 11 cm 
Segona peça 7 X 7 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1973  16/05/2003; bo   

605   planxa de gravat 1 linòleum Primera peça 14,5 X 10,5 
cm Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1970  16/05/2003; bo   

606   planxa de gravat 1 linòleum 8 X 5,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume  tercer quart segle 
XX 

 16/05/2003; bo   

607   planxa de gravat 2 linòleum Primera peça 12 X 9 cm 
Segona peça 12 x 9 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume La vida privada de 
Enrique VIII. 

00/00/1971  16/05/2003; bo donació,   

608   planxa de gravat 1 linòleum 12,5 x 11,5 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume Arbre 00/00/1970  16/05/2003; 
regular 

  

609   planxa de gravat 1 linòleum 12,5 x 11 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arbre 00/00/1970  15/05/2003; 
regular 

  

610   planxa de gravat 1 linòleum 12,5 x 13 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arbre 00/00/1970  16/05/2003; bo   
611   planxa de gravat 1 linòleum 12,5 x 11 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arbre 00/00/1970  15/05/2003; 

regular 
  

612   planxa de gravat 1 linòleum 13 x 11,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arbre 00/00/1970  16/05/2003; bo   
613   planxa de gravat 1 linòleum 10,5 x 6 cm Dimensions Rocamora, Jaume Tisores i didal tercer quart segle 

XX 
 16/05/2003; bo   

614   planxa de gravat 1 linòleum 15 x 7,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume La baldufa 00/00/1970  16/05/2003; bo   
615   planxa de gravat 1 linòleum 17,5 x 10 cm Dimensions Rocamora, Jaume Interrogant 00/00/1974  16/05/2003; bo   
616   planxa de gravat 2 linòleum 17,5 x 10 cm Dimensions Rocamora, Jaume Pi de la Serra 00/00/1970  15/05/2003; 

regular 
  

617   planxa de gravat 2 linòleum Primera peça 18 x 24 cm 
Segona peça 18 x 24 cm 
Dimensions 

Rocamora, Jaume  00/00/1970  16/05/2003; 
regular 

  

619   tegula 6 argila 44 x 58 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  romà  11/12/2003; 
regular 

  

620   àmfora 1 argila 103 x 23 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  02/07/2003; 
regular 

  

621   rajola romana 11 argila 56 x 31 x 7 cm 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 11/12/2003; 
regular 

  

622   bipedalis 2 argila 60 x 60 x 5 cm 56 x 56 x 
7 cm Dimensions 

no informat  romà Tortosa 11/12/2003; 
regular 

  

623   àmfora 1 argila 32 x 22 cm diàmetre 
màxim conservat 
Dimensions 

no informat  segle I  11/07/2003; 
regular 

  

624   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   Solà Vidal, Àngel   Benifallet 19/12/2003; 
indeterminat 

  



 

 

625   plat 1 argila 15 x 10 cm. Dimensions no informat  segle III segle IV 
segle V 

Benifallet 13/10/2003; 
regular 

  

626   vora de recipient 1 pasta 
ceràmica 

6,5 x 10,5 diàmetre 
màxim. Dimensions 

Solà Vidal, Àngel  segle XI Benifallet 17/11/2003; 
regular 

  

627   llàntia 1 argila 8 x 7 x 4 cm Dimensions no informat  segle III segle IV 
segle V 

Benifallet 13/10/2003; 
regular 

  

628   pondus 1 pedra 6,5 x 5 x 3,5 cm 
Dimensions 

no informat  desconegut Benifallet 13/10/2003; 
regular 

  

629   pes 1 argila 4 x 5,7 cm diàmetre 
màxim x 4 cm diàmetre 
mínim. Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

Benifallet 13/10/2003; 
regular 

  

630   àmfora 1 argila 20 x 12 cm Dimensions no informat  romà Benifallet 17/11/2003; 
regular 

  

631   mà de morter 1 bronze 16 x 3,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern 
contemporani 

Benifallet 13/10/2003; 
dolent 

  

632   coll de recipient 1 bronze 9 x 7 x 6 cm Dimensions no informat   Benifallet    
633   desconegut 2 argila 24 x 31 x 4 cm. 

Dimensions 
no informat  romà  11/12/2003; bo   

634   rajola romana 13 argila 44,5 x 44 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  romà  11/12/2003; 
regular 

  

635   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat La Moleta del 
Remei (Alcanar) 

 Alcanar 19/12/2003; 
indeterminat 

  

636   fusaiola 1 pasta 
ceràmica 

2,5 x 3,4 cm Dimensions no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

637   copeta 1 vidre 8,4 x 3,7 cm diàmetre 
màxim (peu) Dimensions 

no informat  modern  19/11/2003; 
regular 

  

638   projectils de ferro 1 ferro 2,5 cm diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVII segle 
XVIII 

 17/11/2003; 
regular 

  

639   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

640   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

23   no informat   Vallderoures 19/12/2003; 
indeterminat 

  

641   BN2G 1 sílex 3,5 x 2 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  neolític  17/11/2003; bo   

642 00/11/1982   0   no informat Maset    , 00/11/1982  
643 00/11/1982   0   no informat     , 00/11/1982  
644 00/11/1982  nòdul de sílex 0 sílex 3,5 x 2,25 cm Dimensions no informat     , 00/11/1982  
645   JACIMENT 

ARQUEOLÒGIC 
1   no informat Aixalella (Vinebre)  Vinebre 19/12/2003; 

indeterminat 
  

646 00/11/1982   0   no informat     , 00/11/1982  
647 00/11/1982  BN2G 1 sílex 4,2 x 2,4 x 0,5 cm 

Dimensions 
anònim  neolític  17/11/2003; bo , 00/11/1982  

648 00/11/1982  BN2G 1 sílex 3 x 2 x 0,5 cm Dimensions anònim  neolític  17/11/2003; bo , 00/11/1982  
649 00/11/1982   0   no informat Camí del baixador 

d'en Valero (Ports 
d'Horta) 

   , 00/11/1982  

650   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Gandesa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

651   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Sant Miquel 
(Vinebre) 

 Vinebre 19/12/2003; 
indeterminat 

  

652   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Sant Jordi d'Alfama  Baix Ebre 19/12/2003; 
indeterminat 

  

653   tirador 1 os 17 x 4 x 2 cm. Dimensions anònim  segle II ante segle 
V 

 11/06/2003; 
regular 

  

654   vora de recipient 1 argila 15,7 x 12,5 x 3 cm. 
Dimensions 

no informat  medieval Tortosa 18/12/2003; 
regular 

  

655   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Castell de Xerta  Xerta 18/12/2003; 
indeterminat 

  

656   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Miravet 19/12/2003; 
indeterminat 

  

657   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Miravet 19/12/2003; 
indeterminat 

  

658   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Castell de Lotanos  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

659   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

660   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Catedral de 
Tortosa 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

661   redoma 1 argila 11,2 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

662   olla 1 argila 12 x 11,5 cm. Dimensions anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

663    0   no informat Casa de la Cultura      
665   gibrell 1 argila 24,8 x 12 x 2,5 cm. 

Dimensions 
no informat  modern Tortosa 18/12/2003; 

regular 
  



 

 

666   plat 1 argila 4,5 x 20 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XVIII Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

667   àmfora 1 argila 70 x 21 cm. Dimensions anònim  segle IV Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

668   àmfora 0 pasta 
ceràmica 

57 x 22,5 cm Dimensions no informat  romà Tortosa    

669   àmfora 1 argila 70 x 22 cm. Dimensions anònim  segle IV Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

670   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat La Suda  Tortosa 11/06/2003; 
indeterminat 

  

671   bol 1 argila 8 x 8,5 x 1,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; bo   

672   fons de recipient  argila 12 x 6,4 x 3 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
regular 

  

673   bol 1 argila 6 x 8,5 x 0,6 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; bo   

674   bol 1 argila 7,2  x 8,2 x 0,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

675   fons de recipient  argila 8 x 6 x 2,5 cm Dimensions no informat  romà  19/12/2003; 
regular 

  

676   bol 1 argila 8 x 5,8 x 2,5 cm; 5,5 
diàmetre peu Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

677   fons de recipient  argila 10 x 5 x 2,7 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
regular 

  

679   bol 1 argila 6,2 x 3,2 x 0,3 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

680   fons de recipient  argila 3 x 5 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; 
regular 

  

681   fons de recipient  argila 2,8 x 5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; 
regular 

  

682   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tivissa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

683   tegula 4 argila 42 x 53 x 3 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  11/12/2003; 
dolent 

  

684   imbrex 1 argila 51 x 19 x 8 cm 
Dimensions 

no informat  romà  11/12/2003; 
regular 

  

685   imbrex 1 argila 56 x 22 x 9 cm 
Dimensions 

no informat  romà  11/12/2003; 
regular 

  

686   àmfora 1 argila 82 x 31 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  03/07/2003; 
regular 

  

687   pivot d'àmfora 1 argila 62 x 28 cm. Dimensions no informat  romà  27/11/2003; bo   
688   àmfora 1 argila 75 x 28 cm diàmetre 

màxim Dimensions 
anònim  romà  03/07/2003; 

dolent 
  

689   àmfora 1 argila 65 x 30 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  02/07/2003; 
regular 

  

690   informe de 
recipient 

1 argila 18 x 25 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  romà  27/11/2003; bo   

691   àmfora 1 argila 84 x 34 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  02/07/2003; 
regular 

  

692   vora de recipient 1 argila 43 x 29 x 30 cm. 
Dimensions 

no informat    27/11/2003; 
dolent 

  

693   olla 1 argila 22 x 21,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XI Tortosa 27/11/2003; bo   

694   gerra 1 argila 21 x 11 x 19 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

695   gerra 1 argila 23 x 19,5 cm. Dimensions anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

696   gerra 1 argila 33 x 22 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

697   olla 1 argila 21,5 x 22,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XI Tortosa 27/11/2003; bo   

698   estucs 1 guix  no informat  romà Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

699   bol 1 argila 11,5 x 6,5 x 0,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

700   gerra 1 argila 19,5 x 11,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

701   gerra 1 argila 21,5 x 15,5 diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 10/06/2003; 
regular 

  

702   gerra 1 argila 14,5 x 10,8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

703   gibrell 1 argila 8,7 x 32 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 27/06/2003; 
dolent 

  

704   gerra 1 argila  no informat  món islàmic Tortosa 19/12/2003; 
dolent 

  



 

 

705   gerra 1 argila 18,5 x 19 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

706   gerra 1 argila 17,5 x 11 cm x 9,5 cm 
diàmetre màxim 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

707   gerra 1 argila 13 x 13,5 x 10 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

708   bol 1 argila 5,5 x 17 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 27/06/2003; bo   

709   tapadora 1 argila 2 x 10,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut Tortosa 03/07/2003; bo   

710   tapadora 1 argila 3,4 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut Tortosa 03/07/2003; 
regular 

  

711   fons de recipient 1 argila 1 x 8 cm diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

712   tapadora 1 argila 5,3 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut Tortosa 03/07/2003; 
regular 

  

713   fons de recipient 1 pasta 
ceràmica 

7,5 X 9,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  món islàmic Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

714   vora de recipient 1 pasta 
ceràmica 

7 x 7,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  món islàmic Tortosa 12/11/2003; 
dolent 

excavació,   

715   vora de recipient 1 pasta 
ceràmica 

9 X 6,8 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle IX segle VIII Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

716   vora de recipient 1 pasta 
ceràmica 

5 X 10,2 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat   Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

717   olla 1 argila 20 x 17 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 04/07/2003; 
dolent 

  

718   olla 1 argila 23,5 x 20,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XI Tortosa 27/11/2003; bo   

719   gerreta 1 pintura; argila 13 x 9,5 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 26/06/2003; 
regular 

  

720   olla 1 argila 14 x 21,5 diàmetre màxim 
cm Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 10/06/2003; 
regular 

  

721   gerra 1 argila 23 x 18 cm. 
(fragmentada) 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

722   gerreta 1 argila 14,8 x 8,7 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; bo   

723   safata 1 argila 9 x 53,5 x 32 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 27/06/2003; 
dolent 

  

724   llàntia 1 argila 7,5 x 6,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

725   gerreta 1 argila 6,5 x 8,5 cm Dimensions anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

726   gerreta 1 argila 9,5 x 7,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

727   gerreta 1 argila 14 x 8,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

728   gerra 1 argila 9,5 x 9,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

729   olla 1 argila 20 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 04/07/2003; 
dolent 

  

730   gerra 1 argila 21 x 10 cm. Dimensions anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

731   gerra 1 argila 22 x 21 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

732   gerreta 1 argila 8,7 cm. x 7, 8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

733   gerra 1 argila 12,5 x 11 x 8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

734   gerra 1 argila 20 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV Tortosa 04/07/2003; 
dolent 

  

735   gerreta 1 argila 10 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

736   gerra 1 argila 18 x 11 cm diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

737   olla 1 argila 16 x 15 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

738   vidriola 1 argila 7 x 5 x 8,5 cm. 
Dimensions 

anònim   Tortosa 06/06/2003   

739   ungüentari 1 vidre 7 x 5,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat   Tortosa 12/11/2003; bo excavació,   

740   pondus 1 pasta 
ceràmica 

5,5 x 8 x 2,3 cm. 
Dimensions 

no informat  ibèric Vinebre 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

741   fona 1 ferro 4,3 x 1 x 1,7 cm. 
Dimensions 

no informat  Ibèric Final Vinebre 12/11/2003; bo recol.lecció,   



 

 

742   catúfol 1 argila 23,5 x 13,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 27/11/2003; bo   

743   catúfol 1 argila 10,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

744   catúfol 1 argila 15 x 15 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

745   catúfol 1 argila 19,5 x 12,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 27/11/2003; bo   

746   catúfol 1 argila 10,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 19/11/2003; 
regular 

  

747   catúfol 1 argila 13,2 x 12 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 19/11/2003; 
regular 

  

748   catúfol 1 argila 13,8 x 12,3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

749   catúfol 1 argila 17,2 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

750   catúfol 1 argila 21,8 x 11,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 19/11/2003; 
regular 

  

751   catúfol 1 argila 14,8 x 10,3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

752   catúfol 1 argila 24,4 x 11,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

753   catúfol 1 argila 7,8 x 9,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 21/11/2003; 
regular 

  

754   àmfora 1 argila 13 x 24 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  03/07/2003; 
dolent 

  

755   molí rotatori 1 calcària 20 x 12 x 7 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

756   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Lligallo del Roig 
1961 (Camarles) 

 Camarles 19/12/2003; 
indeterminat 

  

757   vora de recipient 1 pasta 
ceràmica 

3,6 x 10,5 x 0,6 cm 
Dimensions 

no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

758   canyeria 1 pasta 
ceràmica 

9 x 5,5 x 0,3 cm 
Dimensions 

no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

759   canyeria 1 pasta 
ceràmica 

13 x 5,5 cm Dimensions no informat   Camarles 19/12/2003; 
indeterminat 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
regular dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 17 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
regular dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
dolent 

  

760   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segle III ante Camarles 04/06/2003; 
regular dolent 

  

761   antefixa 1 argila 15,5 x 10 x 4,3 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Ampolla, l' 30/05/2003; 
regular 

  

762   antefixa 1 argila 14,5 x 14,5 x 7,3 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Ampolla, l' 30/05/2003; 
regular 

  



 

 

763   gerreta 1 argila 7,5 x 8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI  11/06/2003; 
regular 

  

764   gerreta 1 argila 11 x 8 cm diàmetre 
màxim; 6,5 cm diàm boca 
Dimensions 

anònim  segle XI  11/06/2003; 
regular 

  

765   gerreta 1 argila 3,5 x 8,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI  11/06/2003; 
regular 

  

766   llàntia islàmica 1 argila 16 x 5 x 8 cm Dimensions anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

767   llàntia islàmica 1 argila 13,2 x 6,5 x 7 cm 
Dimensions 

no informat  segle XI Tortosa 27/11/2003; bo   

768   llàntia islàmica 1 argila 14 x 5 x 8 cm. Dimensions anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

769   gerreta 1 argila 9 x 11 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI  26/06/2003; 
dolent 

  

770   gerreta 1 argila 7 x 8,7 x 6,1 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
regular 

  

771   informe de 
recipient 

1 pasta 
ceràmica 

5 x 7,3 cm Dimensions no informat  segona meitat 
segle XII 

 12/11/2003; 
dolent 

desconeguda,   

772   informe de 
recipient 

1 argila 8 x 10 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XII 

 05/06/2003; 
regular 

  

773   vora de recipient 1 argila 16 x 9 x 4 cm. Dimensions no informat  últim quart segle XI 
primer quart segle 
XII 

 18/12/2003; 
regular 

  

774   informe de 
recipient 

1 pasta 
ceràmica 

2,5 x 5,5 cm. Dimensions no informat  segle X segle XI Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

775   fons de recipient 1 pasta 
ceràmica 

2,5 x 6,5 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle XII 

Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

776   broc de recipient 1 vidre 11,7 x 4,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  20/11/2003; 
regular 

  

777   broc de recipient 1 vidre 12 x 1,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  20/11/2003; 
regular 

  

778   broc de recipient 1 vidre 11,1 x 3,6 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  20/11/2003; 
regular 

  

779   llàntia islàmica 1 argila 14,3 x 7,8 x 6,4 cm 
Dimensions 

no informat  món islàmic Sénia, la 27/11/2003; bo   

781   àmfora 1 argila 70 x 11 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  baix imperi  11/07/2003; bo   

782   àmfora 1 argila 69 x 12 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  baix imperi  11/07/2003; bo   

783   àmfora 1 argila 51,5 x 23 cm Dimensions anònim  baix imperi  04/07/2003; 
dolent 

  

784   plat 1 argila 3,8 x 18 cm. diàmetre. 
Dimensions 

anònim  segle II  29/05/2003; bo   

785   gerreta 1 argila 10 x 9 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  03/07/2003; 
regular 

  

787   gerra 1 argila 34,5 x 28 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut  03/07/2003; 
regular 

donació, Sr. Llorca  

788   gerra 1 argila 31 x 28 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    27/11/2003; 
dolent 

donació, Sr. Llorca  

789   gerra 1 argila 33 x 26 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut  02/07/2003; 
dolent 

donació, Sr. Llorca  

790   vas 1 argila 27 x 30 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    27/11/2003; 
dolent 

donació, Sr. Llorca  

791   olla 1 argila 15 x 14 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    27/11/2003; bo donació, Sr. Llorca  

792   gerra 1 argila 20 x 17 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    27/11/2003; 
dolent 

donació, Sr. Llorca  

793   crani de simi 1 goma; boga; 
os 

15 x 12 x 18 cm 
Dimensions 

anònim  desconegut Guinea 04/07/2003; bo donació, Sr. Llorca  

794   cullera 1 carbassa 26 x 9,5 x 9,5 cm 
Dimensions 

anònim  desconegut  04/07/2003; 
regular 

donació, Sr. Llorca  

795   aixada 1 ferro; fusta 37 x 19 x 11 cm 
Dimensions 

anònim  desconegut Guinea 04/07/2003; bo donació, Sr. Llorca  

796   tapadora 1 argila 2,3 x 9,8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut Tortosa 03/07/2003; 
regular 

  

798   plat 1 argila 6,5 x 24,3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut Tortosa 03/07/2003; 
regular 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 13 x 7 x 8 cm. Dimensions anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 9,5 x 8 x 8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 10,5 x 6,5 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 12,5 x 7,5 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  



 

 

799   llàntia islàmica 1 argila 15 x 7,5 x 8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 17 x 8 x 8 cm. Dimensions anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 12 x 8 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 15,5 x 7 x 7 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 04/06/2003; bo   

799   llàntia islàmica 12 argila Variables entre 14 x 8 x 
8,5 cm. i 10 x 6,5 x 7,5 
cm. Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 14 x 8 x 8,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 12 x 7 x 7 cm. Dimensions anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 10,5 x 6 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

799   llàntia islàmica 1 argila 14 x 7,5 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  04/06/2003; 
dolent 

  

800   pondus 1 argila 14 x 7,5 x 6 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
regular 

  

800   pondus 1 argila 15 x 9 x 3,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
dolent 

  

800   fusaiola 1 argila 1,7 x 3,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; bo   

800   pondus 1 argila 7,6 x 5 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
dolent 

  

800   fusaiola; pondus 11 argila Pondera: variables entre 
7,5 x 5,5 x 2,5 cm i 15 x 
10 x 5 cm Fusaioles: 
variables entre 1,7 x 2,5 
cm i 2,3 x 3,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
dolent 

  

800   pondus 1 argila 8,5 x 6 x 2,3 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
regular 

  

800   pondus 1 argila 10,6 x 6,8 x 3 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
regular 

  

800   pondus 1 argila 15 x 9 x 5 cm Dimensions anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
regular 

  

800   pondus 1 argila 8,2 x 6 x 2,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
regular 

  

800   pondus 1 argila 9 x 4,8 x 3,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; 
dolent 

  

800   fusaiola 1 argila 2,2 x 3,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; bo   

800   fusaiola 1 argila 1,6 x 2,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 11/06/2003; bo   

801   pintura sobre taula 1 fusta 20 x 35 cm Dimensions anònim  segle XX  14/05/2003; bo   
802   pintura sobre tela 1 tela 33 x 41 cm Dimensions anònim  segle XX  14/05/2003; bo   
803   pintura sobre tela 1 tela 50,3 x 24 cm Dimensions desconegut  primer quart segle 

XX 
 04/06/2003; 

regular 
  

804   pintura sobre 
paper 

1 paper 33 x 22 cm Dimensions anònim  últim quart segle 
XVIII 

 21/10/2003; 
regular 

  

805   pintura sobre tela 1 tela 16 x 28,5 cm Dimensions anònim  segle XX  14/05/2003; bo   
806   porta plomes 1 porcellana 6 x 6,3 cm diàmetre 

màxim Dimensions 
no informat  primer quart segle 

XIX 
 16/06/2003; 

regular 
  

807   porta plomes 1 argila 8,5 x 10 x 10 cm 
Dimensions 

no informat    16/06/2003; bo   

808   arener 1 argila 7,2 x 9 cm Dimensions no informat  00/00/1727-
00/00/1749 

 17/06/2003; 
regular 

  

809   plafó 1 alber 40 x 19,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XV 

 26/05/2003; 
dolent 

  

810   informe de 
recipient 

1 argila 13 x 9 x 3,5 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle XI 
primer quart segle 
XII 

 18/12/2003; 
regular 

  

811   llum d'oli 1 vidre 18,8 x 12 x 8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  17/06/2003; bo   

812   vora de recipient 1 argila 14 x 12,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat   Tortosa 27/11/2003; 
dolent 

  

813   vora de recipient 1 argila 9,5 x 11 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  món islàmic Tortosa 27/11/2003; 
dolent 

  

814   safa 1 argila 7 x 23  cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

815   llàntia 1 pasta 
ceràmica 

11 x 10 x 7 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XI Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   



 

 

816   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat carrer Mercaders  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

817 00/11/1982  gerra 0 pasta 
ceràmica 

26 x 25 cm Dimensions no informat     , 00/11/1982  

818   plat 1 argila 4 x 21 cm Dimensions no informat  segle XV  11/07/2003; bo   
819   vora de recipient 1 pasta 

ceràmica 
12,5 x 21,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

820   catúfol 1 argila 20 x 10 cm. Dimensions anònim  segle XI Tortosa 11/06/2003; 
dolent 

  

821   bol 1 argila 9,5 x 22,3 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

822   escudella 1 argila 5,3 x 13 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XVI segle XVII Tortosa 26/06/2003; 
dolent 

  

823   plat 1 argila 3,5 x 23,2 cm. de 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XVI Tortosa 29/05/2003; bo   

824   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Plaça O'Callaghan, 
1971 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

827   bol 1 argila 8,5 x 5,5 x 0,3 cm; 
diàmetre del peu: 4,8 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

828   copa 1 argila 3,9 cm; diàmetre del peu: 
6,4 cm Dimensions 

anònim  segle II Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

829 00/11/1982  canyeria 0 pasta 
ceràmica 

34,5 x 13 cm Dimensions no informat     , 00/11/1982  

830   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Coll de Som 
(Tivenys) 

 Tivenys 19/12/2003; 
indeterminat 

  

831   mosaic 1   no informat   Tivenys 19/12/2003; 
indeterminat 

  

832   broc de recipient 1 pasta 
ceràmica 

8 x 4,5 x 6,5 cm 
Dimensions 

no informat   Tivenys 19/12/2003; 
indeterminat 

  

833   placa 1 pissarra 9,2 x 3,6 x 0,7 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

834   mà de morter 1 pedra 10,6 x 5,8 x 4,5 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

835   desconegut 1 pedra 7,2 x 4,1 x 1,5 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

836   destral 
polimentada 

1 pedra 8,7 x 5,5 x 3,9 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

837   destral 
polimentada 

1 pedra 8,3 x 4,9 x 2,2 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

838   destral 
polimentada 

1 pedra 12,2 x 5,2 x 3,6 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

839   destral 
polimentada 

1 basalt 15,3 x 5,9 x 3,8 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  21/11/2003; 
regular 

  

840   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Pla de les Sitges 
(Vinallop) 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

841   ungüentari 2 argila 19 x 9 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  romà Tortosa 18/12/2003; 
dolent 

  

842   llàntia 2 pasta 
ceràmica 

3 x 7,3 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  món islàmic Tortosa 12/11/2003; bo excavació,   

843   Perfil complert 1 pasta 
ceràmica 

6,5 x 12 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat   Tortosa 12/11/2003; bo excavació,   

844   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

845   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

846   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Puig Rom  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

847   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Absis de la 
Catedral de 
Tortosa 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

848   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Arnes 19/12/2003; 
indeterminat 

  

849   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Sant Domènec  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

850   plat 1 argila 3 x 17 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  11/12/2003; 
dolent 

  

851   bol 1 pasta 
ceràmica 

6 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

852   bol 1 pasta 
ceràmica 

5,5 x 13,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XVIII segle 
XIX 

Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

853   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

854   plat 1 argila 12,5 x 7 x 2 cm 
Dimensions 

no informat  segle I  13/10/2003; 
regular 

  

855   plat 1 argila 3 x 14 cm. Dimensions anònim  segle I Tortosa 29/05/2003; bo   



 

 

856   copeta 1 argila 2,4 cm alçada; 5,7 cm 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

857   dena 1 pasta de vidre 1,2 x 1,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà Tortosa 17/11/2003; bo   

858   tapadora 2 argila 2,5 x 6 cm diàmetre 
màxim les dues 
Dimensions 

no informat  modern Tortosa 13/10/2003; 
regular 

  

859   ampolla 1 vidre 10,5 x 3,4 cm Dimensions anònim  romà Tortosa 17/11/2003; 
regular 

  

860   fusaiola 1 pasta 
ceràmica 

2 x 3 cm Dimensions no informat   Horta de Sant 
Joan 

19/12/2003; 
indeterminat 

  

861   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Muralla Jutjats  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

862   gerreta 1 pintura; argila 15 x 10 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XI segle XII Tortosa 13/10/2003; 
regular 

  

863   gerreta 1 pintura; argila 14 x 10 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XI segle XII Tortosa 13/10/2003; 
regular 

  

864   agulla d'os 1 os 7,1 x 0,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà Benifallet 19/11/2003; 
regular 

  

865   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Base Castell de la 
Suda 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

866   agulla d'ivori 1 ivori 6 x 1 x 0,7 cm Dimensions no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

867   medalló 1 pasta 
ceràmica 

5,4 x 5 x 1,4 cm 
Dimensions 

no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

868   medalló 1 pasta 
ceràmica 

6,4 x 4,4 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

869   botó 1 os 1,3 x 0,75 cm Dimensions no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

870   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Arnes 19/12/2003; 
indeterminat 

  

871   destral 
polimentada 

1 pedra 10,6 x 4,7 x 2,9 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Arnes 25/11/2003; 
regular 

  

872   destral 
polimentada 

1 pedra 5,5 x 4,5 x 2,8 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Arnes 25/11/2003; 
regular 

  

873   destral 
polimentada 

1 pedra 6,4 x 3,3 x 3,2 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Arnes 25/11/2003; 
regular 

  

874   desconegut 1 pedra 10,9 x 8,6 x 3,4 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Arnes 25/11/2003; 
regular 

  

875   destral 
polimentada 

1 pedra 13,2 x 5 x 3,7 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Arnes 25/11/2003; 
regular 

  

876   placa 1 pedra 12,7 x 4,4 x 2,6 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Arnes 25/11/2003; 
regular 

  

877   pivot d'àmfora 1 pasta 
ceràmica 

2,5 x 4,1 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat   Arnes 12/11/2003; 
dolent 

recol.lecció,   

878   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Arnes 19/12/2003; 
indeterminat 

  

879   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Val de Zafán 
(Roquetes) 

 Roquetes 19/12/2003; 
indeterminat 

  

880   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat F. Viñas  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

881 00/11/1982  ham 0 coure 3,3 x 1,6 x 0,2 cm 
Dimensions 

no informat     , 00/11/1982  

882   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Anton  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

883   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

884 00/11/1982   0   no informat Mas de l'Aulivé    , 00/11/1982  
885   pondus 1 argila 12,5 x 7,5 x 5 cm 

Dimensions 
anònim  segle IV ante segle 

V 
 04/07/2003; 

regular 
  

886   pondus 1 argila 10,5 x 6 x 5 cm 
Dimensions 

anònim  segle IV ante segle 
V 

 04/07/2003; 
regular 

  

887   cos de recipient 1 argila 10 x 8 x 2 cm Dimensions anònim  segona meitat 
segle XII 

 04/07/2003; 
dolent 

  

888   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Bruixeta  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

889   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

890   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Barranc Torre  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

891   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Alcanar 19/12/2003; 
indeterminat 

  

892   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Beautes (vinebre)  Vinebre 19/12/2003; 
indeterminat 

  

893   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  



 

 

894   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat La Carena  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

895   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Ascó 19/12/2003; 
indeterminat 

  

896   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Torres Torres  Torres-Torres 19/12/2003; 
indeterminat 

  

898 00/11/1982  molí rotatori 0  7,5 x 15,5 cm Dimensions no informat     , 00/11/1982  
900   JACIMENT 

ARQUEOLÒGIC 
1   no informat Sant Blai  Tortosa 19/12/2003; 

indeterminat 
  

901   frontissa 1 os 11,8 x 2,5 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  romà Tortosa 18/12/2003; 
regular 

  

902   bol 1 argila 5,5 x 12,5 x 0,15 cm 
Dimensions 

anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

903 00/11/1982  fons de recipient 0 pasta 
ceràmica 

14,8 x 6,7 x 0,8 cm 
Dimensions 

no informat     , 00/11/1982  

904   bol 1 argila 10 x 5,8 cm Dimensions anònim  segle I Tortosa 30/05/2003; 
regular 

  

905   vora de recipient 1 pasta 
ceràmica 

4,5 x 4 cm. Dimensions no informat  baix imperi Tortosa 12/11/2003; 
regular 

excavació,   

906   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Del Vidre  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

907   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Pedra  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

908   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

909   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat La Galera  Galera, la 19/12/2003; 
indeterminat 

  

910   Fragment de pedra 
tallada 

1 pedra 6,4 x 5,3 x 3,8 cm 
Dimensions 

no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

911   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

912   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Tírig  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

913   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Fullola (Tortosa)  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

914 00/11/1982  campana 0 coure 4,8 x 3,1 cm Dimensions no informat     , 00/11/1982  
915 00/11/1982  fíbula 0 coure 4,5 x 7 x 0,6 cm 

Dimensions 
no informat     , 00/11/1982  

916   agulla d'os 1 os 8,7 x 0,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

917   agulla d'os 1 os 7,1 x 0,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

918   punta de fletxa 1 ferro 9,7 x 2,7 x 0,3 cm 
Dimensions 

no informat  ferro-ibèric antic Tortosa  donació, Sr. Llorca  

919   punta de fletxa 1 ferro 4,6 x 1,2 x 0,3 cm 
Dimensions 

no informat  romà     

920   punta de fletxa 1 ferro 4,4 x 1,7 x 0,4 cm 
Dimensions 

no informat  medieval món 
islàmic 

Tivenys  donació,   

921   punta de fletxa 0 ferro 6,4 x 2,6 x 1,1 cm 
Dimensions 

no informat  ferro-ibèric antic Xerta    

922   punta de fletxa 0 ferro 6,2 x 2,5 x 0,3 cm 
Dimensions 

no informat  ferro-ibèric antic     

923   punta de fletxa 1 coure 7,4 x 1,6 x 0,2 cm 
Dimensions 

no informat  ferro-ibèric antic   donació, Senyor Cid  

924   punta de fletxa 1 ferro 7,9 x 1,6 x 0,4 cm 
Dimensions; diàmetre 
mànec 0,8 cm Diàmetre 
màxim 

no informat  ferro-ibèric antic Paüls  donació, Senyor Brull  

925   cep 1 fusta; plom 109 x 17 x 10 cm 
Dimensions 

no informat  romà Ampolla, l' 02/12/2003; 
dolent 

  

926   molí de pedra 1 volcànica 12,5 x 11,5 x 4 cm. 
Dimensions 

anònim  ibèric Amposta 01/07/2003; 
dolent 

  

927   motlle 1 basalt 25,5 x 10,5 x 12,5 cm. 
Dimensions 

anònim  romà Benifallet 01/07/2003; 
dolent 

  

928   fust de columna 1 marbre 70 x 11 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

929   molí de pedra 1 pedra 20 x 25 x 22 cm 48 x 23 x 
25 cm Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

930   molí barquiforme 2 calcària 41 x 26 x 8 cm. 34,5 x 
28,5 x 9,5 cm. 
Dimensions 

anònim  ibèric Lledó 01/07/2003; 
dolent 

  

931   molí rotatori 1 granit 46 x 29 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  ibèric Tortosa 02/07/2003; 
dolent 

  

932   tenalla 1 argila 73 x 46 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV segle XVI  02/07/2003; 
regular 

  



 

 

933   tenalla 1 pasta 
ceràmica 

94 x 65 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  18/11/2003; bo   

934   tenalla 1 pasta 
ceràmica 

92 x 65 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  18/11/2003; bo   

935   tenalla 1 argila 79 x 41 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV segle XVI  02/07/2003; 
regular 

  

936   tenalla 1 pasta 
ceràmica 

88 x 63 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  18/11/2003; bo   

937   tenalla 1 argila 87 x 44 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV  02/07/2003; 
regular 

  

938   tenalla 1 argila 86 x 44 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV  02/07/2003; 
regular 

  

939   tenalla 1 pasta 
ceràmica 

80 x 58 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  18/11/2003; bo   

940   tenalla 1 pasta 
ceràmica 

83 x 63 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  18/11/2003; bo   

941   tenalla 1 argila 77 x 47 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV segle XVI  02/07/2003; 
regular 

  

942   tenalla 1 pasta 
ceràmica 

84 X 65 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  18/11/2003; bo   

944  pintura escut 1 calcària 63 x 73 x 26 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  09/07/2003; 
regular 

  

945   pilar 2 pedra 81 x 17 x 18 cm 
Dimensions 

no informat  romà  20/10/2003; 
regular 

  

946   estela funerària 1 pedra 29 x 30 x 16 cm Peça 
circular: 36 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  medieval  20/11/2003; 
regular 

  

947   estela funerària 1 pedra 25 x 31 x 15 cm Peça 
circular: 42 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  medieval  20/11/2003; bo   

948   estela funerària 1 pedra 63 x 41 x 15 cm 
Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

949   mil·liari 1 pedra 51 x 94 x 11 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

950   estela funerària 1 pedra 37 x 31 x 16 cm 
Dimensions 

no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

951   estela funerària 1 pedra 15 x 34 cm Dimensions no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

952   morter 1 pedra 30 x 42 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

953   escut 1 pedra 58 x 59 x 23 cm. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

955 00/11/1982  molí rotatori 0 pedra 13 x 60 x 7 cm 
Dimensions 

no informat     , 00/11/1982  

956 00/11/1982  molí rotatori 0 pedra 21 x 41 x 9 cm 
Dimensions 

no informat     , 00/11/1982  

957   escut 1 pedra 48 X 47,5 X 13  
Dimensions 

no informat    20/11/2003; 
dolent 

  

958   capitell 1 arenosa 32 x 26 x 27 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  02/07/2003; 
regular 

  

959   base de columna 1 pedra 32 x 38 x 27 cm 
Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

960   fust de columna 1 pedra 44 x 22 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

961   retaule 1 arenosa 40,8 x 27,5 x 10,5 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIV 

 30/06/2003; 
regular 

  

963   escultura 
adossada 

1 pedra 30 x 23 x 13 cm 
Dimensions 

anònim  medieval  02/07/2003; 
regular 

  

964   decoració 
arquitectònica 

1 marbre 44,5 x 16 x 14,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle VI segle VIII Tortosa 22/05/2003; 
regular 

  

965   fris 1 calcària 16 x 46 x 25 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIII segle XIV  02/07/2003; 
regular 

  

966   llinda 1 calcària 14 x 21 x 13,5 cm 
Dimensions 

anònim  desconegut  27/06/2003; 
dolent 

  

967   decoració 
arquitectònica 

1 arenosa 13 x 9,5 x 12,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle VI segle VIII  30/06/2003; 
regular 

  

968   base de columna 1 arenosa 19 x 18 x 18 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  30/06/2003; 
regular 

  

969   escultura 
adossada 

1 marbre blanc 36 x 19 x 10 cm. 
Dimensions 

anònim  romà  01/07/2003; 
regular 

  

970   placa 1 marbre blanc 25 x 16,5 x 8,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  27/06/2003; 
dolent 

  

971   fust de columna 0 marbre 31 x 15 cm Dimensions no informat       
972   clau de volta 1 arenosa 19 x 17,5 cm. Dimensions anònim  segle XIV segle XV  30/06/2003; 

regular 
  



 

 

973   escut  pedra 28 x 28 x 10 cm 
Dimensions 

no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

974   plint 1 arenosa 30 x 23 x 10,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle VI segle VIII Tortosa 30/06/2003; 
regular 

  

975   maqabriya 1 marbre calcari 9,2 x 12,5 x 10,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XII  05/06/2003; bo   

976   placa 1 marbre blanc 35 x 14 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  romà  01/07/2003; 
regular 

  

977   mènsula 1 pedra 28 x 31 x 51 cm. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

978   molí de pedra 1 pedra 19,5 x 46 diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    20/11/2003; 
dolent 

  

979   placa 1 arenosa 23 x 16 x 10,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVI segle XVII  30/06/2003; 
regular 

  

980   placa 1 marbre blanc 28 x 12 x 10 cm. 
Dimensions 

anònim  desconegut  01/07/2003; 
dolent 

  

981   pica 0 pedra de la 
cinta 

13,5 x 34,5 x 21,5 cm 
Dimensions 

no informat  medieval     

982   mènsula 0 pedra 31 x 20 x 18 cm 
Dimensions 

no informat  medieval     

983 00/11/1982  molí rotatori 0 pedra 5,5 x 43 x 6 cm 
Dimensions 

no informat   Tortosa  , 00/11/1982  

984   fust de columna 1 marbre blanc 16,5 x 15,8 cm. diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV Tortosa 01/07/2003; 
dolent 

  

985   fust de columna 2 arenosa 1: 28 x 12 cm. de 
diàmetre màxim 2: 26 x 
12 cm. de diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  01/07/2003; 
regular 

  

986   pilar 2 arenosa Fragment 1: 13 x 18,5 x 
21 cm. Fragment 2: 15 x 
14 x 12,5 cm. Dimensions 

anònim  segle XIII  27/06/2003; 
regular 

  

987   fust de columna 2 marbre blanc fragment gran: 28 x 23 x 
9 cm fragment petit: 17 x 
11 x 5 cm Dimensions 

anònim  romà  27/06/2003; 
dolent 

  

988   fust de columna 1 marbre blanc 22 x 13 cm. diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  baixa edat mitjana  01/07/2003; 
regular 

  

989   motllura 1 marbre blanc 24 x 10 x 9 cm. 
Dimensions 

anònim  romà  01/07/2003; 
dolent 

  

990   molí barquiforme 1 pedra Peça inferior: 44 x 16 x 19 
cm. Peça superior: 18 x 6 
x 13 cm. Dimensions 

no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 02/12/2003; bo   

991   placa 1 marbre blanc 23 x 13 x 9 cm. 
Dimensions 

anònim  romà  01/07/2003; 
regular 

  

992   fust de columna 1 arenosa 16 x 16,5 x 17 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  01/07/2003; 
dolent 

  

993   estàtua 1 marbre blanc 16 x 9,5 x 13 cm. 
Dimensions 

anònim  romà  30/06/2003; 
regular 

  

994   fust de columna 1 marbre blanc 18,5 x 8 cm. diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  01/07/2003; 
regular 

  

995   placa 1 arenosa 22 x 13 x 9 cm. 
Dimensions 

anònim  desconegut  30/06/2003; 
dolent 

  

996   caixa forta 1 ferro; noguera 81,5 x 40 x 42 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

Tortosa 10/12/2003; 
dolent 

donació,   

997   mènsula 1 pedra 36 x 28 x 29 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIII segle XIV  22/10/2003; 
regular 

  

998   base de columna 1 arenosa 27 x 27 x 27 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  02/07/2003; 
regular 

  

999   base 1 calcària 24 x 23 x 26 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  02/07/2003; 
regular 

  

1000   capitell 1 arenosa 33 x 30 x 27 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  01/07/2003; 
regular 

  

1001   capitell 1 calcària 31 x 26 x 31 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  02/07/2003; 
regular 

  

1002   capitell 8 calcària gran: 23 x 19 x 19 cm 
petit: 17 x 13,5 x 14 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  27/06/2003; 
regular 

  

1003   semipilastra 
estriada 

2 pi melis Semipilastra estriada 
petita 97 x 16 x 9,5 cm 
Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003   atic 2 pi melis Cadascun 58 x 70 x 15,5 
cm Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003   guardapols 1 pi melis 26 x 1,33 x 22 cm 
Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003   columna 
salomònica 

1 pi melis Columna salomònica 98 x 
16 x 22 cm Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  



 

 

1003   carrer 2 pi melis 57 x 75 x 17 cm 
Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003   semipilastra 
estriada 

1 pi melis Semicolumna estriada 
157,5 x 24 x 10 cm 
Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003   columna de retaule 3 fusta 157 x 20 cm Dimensions Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003  objecte de 
culte 

retaule 1 pi melis 3 columnes amb capitell 
157 x 24 x 22 cm 
Dimensions; 1 pilastra 
157,5 x 25,3 x 10 cm 
Dimensions; 2 pilastres 
estriades 97 x 16 x 9,5 
cm Dimensions; 1 
columna salomònica 98 x 
16 x 22 cm Dimensions; 1 
placa amb l'escut de 
Tortosa policromat 96,4 x 
45,5 x 14,9 cm 
Dimensions; cornisa 22 x 
133 x 34 cm Dimensions; 
2 relleus amb cossos 
zoomorfes 134,5 x 50 x 
4,5 cm Dimensions; 2 
relleus amb àngels 57 x 
75 x 17 cm Dimensions; 
placa decorada amb una 
fruita 10,5 x 23,2 x 3 cm 
Dimensions; placa 
decorada amb una fruita 
10,5 x 23,2 x 1,5 cm 
Dimensions; placa amb 
escut de Tortosa esculpit 
MMT031360; 35,5 x 19 x 
1,5 cm Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

desconeguda, 
desconeguda 

 

1003   placa 1 pi melis 96,7 x 51,5 x 15 cm 
Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1003   placa 2 pi melis Cadascuna 10,5 x 23,3 
cm Dimensions 

Dessi, atribuït a  00/00/1599  16/05/2003; 
regular 

, desconeguda  

1004   capitell 1 pedra 28 x 48 x 25 cm 
Dimensions 

no informat    20/11/2003; bo   

1007   estrep 2 ferro 12 x 18 x 19 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1008   estrep 1 ferro 12,5 x 14 x 8,5 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  04/12/2003; bo   

1009   estrep 1 ferro 12,5 x 17 x 13 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1010   estrep 1 bronze 15 x 12 x 2 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; bo   

1011   estrep 1 ferro 12,5 x 18 x 9,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1012   estrep 1 ferro 10 x 16 x 7,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1013   estrep 1 ferro 11 x 16,5 x 7,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1014   estrep 1 ferro 13 x 18 x 12 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1015   estrep 1 ferro 10 x 17,5 x 8,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1016   estrep 1 ferro 13 x 16 x 5,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1017   estrep 1 ferro 11,5 x 13,5 x 5,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1018   estrep 1 ferro 12,5 x 19,5 x 7 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1019   estrep 1 ferro 13 x 15,7 x 13 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1020   estrep 1 ferro 11,5 x 17,5 x 10 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1021   estrep 1 bronze 9 x 14 x 3 cm. Dimensions no informat  contemporani  04/12/2003; bo   
1022   estrep 1 ferro 11 x 14,5 x 8 cm. 

Dimensions 
no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1023   estrep 1 ferro 11 x 16,5 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1024   estrep 1 bronze 14 x 10 x 2 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; bo   



 

 

1025   estrep 1 ferro 12,5 x 16,5 x 2,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1026   estrep 1 bronze 8 x 13 x 3 cm. Dimensions no informat  contemporani  04/12/2003; bo   
1027   molí de pedra 1 granit; 

volcànica 
19 x 21 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat    02/12/2003; 
dolent 

  

1028   estrep 1 fusta 11 x 13 x 22 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  02/12/2003; 
dolent 

  

1029   estrep 1 ferro 10 x 15 x 10,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  11/12/2003; bo   

1030   morter 1 arenosa 13,5 x 19 x 19 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  01/07/2003; bo   

1031   base de columna 1 arenosa 19 X 19,5 X 19,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  01/07/2003; 
dolent 

  

1032   base de columna 1 calcària 24 x 23 x 23 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  27/06/2003; 
regular 

  

1033   base de columna 1 calcària 24 x 17 x 17 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  30/06/2003; 
regular 

  

1034   capitell 1 pedra 35 x 19 x 12 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XV  19/12/2003; 
regular 

  

1035   base de columna 1 arenosa 16 x 18,5 x 18,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  30/06/2003; 
dolent 

  

1036   capitell 1 marbre blanc 20 x 17 x 7 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  01/07/2003; bo   

1037   capitell 1 marbre blanc 20 x 25 x 25 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  30/06/2003; 
regular 

  

1038   baix relleu 1 argila 24 x 16 x 2,5 cm 
Dimensions 

Alcoverro, J.  00/00/1885  17/06/2003; 
regular 

  

1039  escultura estàtua zoomorfa 1 calcària 44 x 20 x 70 cm 
Dimensions 

no informat  ibèric Aldea, l' 29/04/2003; bo   

1040   graella 1 ferro 78,5 x 8 x 33 cm. de 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XIX  29/05/2003; 
dolent 

  

1041   creu funerària 1 ferro 116 x 45 x 2 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  29/05/2003; 
dolent 

  

1042   llum d'oli 1 ferro Peça gran: 17,5 x 10 x 10 
cm Peça petita: 10 x 9,5 x 
9,5 cm Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1043   floret 1 bronze; acer 91 cm llarg Dimensions anònim  segle XIX  28/05/2003; 
dolent 

  

1044   sabre 1 banya; bronze; 
acer 

90 x 2 cm. Dimensions anònim  segle XX segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

1045   vara carregar 
escopeta 

1 ferro 77,5 x 4  cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 19/12/2003; 
dolent 

  

1046   sabre 1 fusta; coure; 
bronze; acer 

90 x 2 cm. Dimensions anònim  segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1047   floret 1 bronze; acer 98 cm. llarg. Dimensions anònim  segle XX segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

1048   floret 1 cuir; acer; 
fusta 

88 cm. llarg Dimensions anònim  segle XX  26/05/2003; 
regular 

  

1049   sabre 1 fusta; bronze; 
acer 

90 x 2 cm. Dimensions anònim  segle XX segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

1050   morter 1 olivera 12,5 x 19,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIX  17/06/2003; 
dolent 

  

1051   mà de morter 1 fusta 26,5 x 5,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XIX  16/06/2003; 
dolent 

  

1052   creu llatina 1 calcària 151 x 39 x 26 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV primera 
meitat segle XVI 

 30/06/2003; bo   

1053   escut 1 calcària 49 x 33 x 14 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVI segle 
XVIII 

 30/06/2003; bo   

1054   escut 1 calcària 41 x 30 x 15 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVI segle 
XVIII 

 30/06/2003; bo   

1055   xocolatera 1 ferro; aram Cassola: 23 x 37 x 10 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  29/05/2003; 
regular 

  

1056   mà de xocolatera 1 noguera 44 x 7 cm. Dimensions anònim  segle XIX  29/05/2003; 
regular 

  

1057   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 15 cm de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1058   pom de porta 1 ferro 15 x 7 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1059   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 8,5 x 6,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1060   caixa de pany 1 ferro 21 x 14 x 3 cm 
Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XVII 

 26/05/2003; 
regular 

  

1062   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 6,5 cm de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1063   clau 1 ferro 9 x 4 x 1 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  



 

 

1064   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 9,5 x 9,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1065   pom de porta 1 ferro 18 x 5 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1066   boca de pany 1 ferro 19 x 10 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1067   clau 1 ferro 10,5 x 3,2 x 1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1068   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 9,5 x 9,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1069   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 15 cm de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1070   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 25 x 12,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1071   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 23 x 9,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1072   caixa de pany 1 ferro 9 x 6,5 x 2 cm Dimensions anònim  segle XV  26/05/2003; 
regular 

  

1073   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 20 x 2,8 x 3,4 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1074   boca de pany 1 ferro 19 x 10 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1075   balança de penjar 1 ferro 39 x 56 x 7 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  29/05/2003; 
dolent 

  

1076   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 15 cm de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1077   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 15 cm de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1078   baioneta 1 acer 41 x 2,5 x 1 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; 
dolent 

  

1079   fusell 1 fusta; ferro 121 x 12 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1080   fusell 1 fusta; ferro Sense baioneta: 131 cm 
Amb baioneta: 177 cm.  
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1081   escopeta 1 fusta; ferro 107 x 12,5 x 4 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

1082   fusell 1 fusta; ferro Sense baioneta: 126 cm 
Amb baioneta: 169 cm  
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1083   base de columna 1 arenosa 17 x 23 x 22,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  02/07/2003; 
dolent 

  

1084   morter de farmàcia 1 ferro colat 23 x 28 cm (diàmetre 
superior) Dimensions 

anònim  segle XVI segle XVII  29/05/2003; 
dolent 

  

1085   capitell 3 arenosa Capitell: 25 x 22 x 22 cm. 
Fragment 1: 10,5 x 12 x 4 
cm. Fragment 2: 9 x 6 x 
4,5 cm. Dimensions 

anònim  segle XV  30/06/2003; 
dolent 

  

1086   estendard 1 ferro; vidre; pi; 
pedreria; fil de 
plata; 
passamaneria
; cordó; setí; 
vellut 

 anònim  00/00/1894  03/06/2003; 
dolent 

  

1087   pintura sobre tela 1 tela 88 x 73 cm Dimensions anònim  segle XVIII  21/10/2003; 
dolent 

  

1088   clau 1 ferro 7 x 2,5 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1089   clau 1 ferro 7 x 2,5 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1090   clau 1 bronze 7,7 x 3 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1091   clau 1 ferro 6,5 x 3 x 0,8 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1092   pestell de porta 1 ferro Tirador: 14 x 5 x 4 cm 
Palanca: 10 x 4 x 0,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1093   clau 1 ferro 9,5 x 4 x 1 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1094   clau 1 ferro 11,7 x 3,6 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1095   clau 1 ferro 8 x 2,6 x 1,1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  26/05/2003; 
regular 

  

1096   clau 1 ferro 10 x 3,1 x 1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  



 

 

1097   clau 1 ferro 12 x 4 x 0,8 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1098   clau 1 ferro 8 x 2,6 x 1,1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  26/05/2003; 
regular 

  

1099   caixa de pany 1 ferro 21 x 14 x 3 cm 
Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XVII 

 26/05/2003; 
regular 

  

1100   clau 1 ferro 13 x 5,5 x 0,9 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1101   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 17 x 6,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1102   boca de pany 1 ferro 18 x 9,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1103   clau 1 ferro 9,6 x 4 x 1 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1104   clau 1 ferro 18,5 x 7 x 11 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1105   picaporta 1 ferro 12,5 x 2,5 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1106   candau 1 ferro 10 x 5,5 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  26/05/2003; 
regular 

  

1107   clau 1 ferro 7 x 3 x 0,6 cm Dimensions anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1108   caixa de pany 1 ferro 5,3 x 3,4 x 1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1109   placa de pestell de 
porta 

1 ferro 7 cm de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1110   clau 1 ferro 11 x 1,8 x 0,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1111   timbre 1 plom; ferro 10 x 7 x 1,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1112   NOM D'EINES 1 ferro 13,5 x 6,5 cm Dimensions anònim  segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

1113   NOM D'EINES 1 ferro 9,5 x 1,7 x 1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1114   frontissa 1 ferro 14 x 14 x 1,6 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIX segle XX  17/12/2003; 
dolent 

  

1115   alabarda 1 acer 33 x 16 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  28/05/2003; 
regular 

  

1116   veina 1 ferro 51 x 3 x 2 cm Dimensions anònim  segle XIX segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1117   Kriss de Malàisia 1 ferro 58 x 4 cm. Dimensions anònim  segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1118   punta de llança 1 acer 21 x 5 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  28/05/2003; 
regular 

  

1119   baioneta 1 ferro; fusta 50 x3 cm. Dimensions anònim  segon quart segle 
XX 

 26/05/2003; 
dolent 

  

1120   ganivet 1 ferro 37,5 x 2,5 cm Dimensions anònim  segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

1121   pistola 1 ferro 24 x 3,5 x 4 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  26/05/2003; 
dolent 

  

1122   pedrenyal 1 bronze; ferro; 
alzina 

34 x 11 x 5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVII  26/05/2003; 
dolent 

  

1123   copó 1 coure 22 cm. altura 14 cm. 
diàmetre plat 9 cm. 
diàmetre copa 
Dimensions 

anònim  segle XIX  27/05/2003; 
regular 

  

1124   marcelina 1 zinc 17 cm diàmetre x 5,5 cm 
alçada Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; bo   

1125   tenalleta 1 argila 32 x 23 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XVIII  11/07/2003; 
dolent 

  

1126   amforisc 1 argila 25 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  04/07/2003; 
regular 

  

1127   tenalleta 1 pintura; argila 30 x 22 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  11/07/2003; 
dolent 

  

1128   amforisc 1 argila 17 x 8 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  romà  11/07/2003; 
dolent 

  

1129   gerreta 1 argila 12,7 x 14 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  món islàmic  03/07/2003; 
dolent 

  

1130   tapadora 1 argila 2,8 x 9,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  03/07/2003; 
regular 

  

1131   gerra 1 argila 14,4 x 9 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut  03/07/2003; 
regular 

  

1132   gerra 1 argila 15,5 x 11 cm diàmetre 
màxim La peça sencera fa 
19,8 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  03/07/2003; 
regular 

  



 

 

1133   gerra 1 pasta 
ceràmica 

16 x 10,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XI Tortosa 12/11/2003; bo excavació,   

1134   pitxell 1 argila 11 x 8,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  món islàmic  03/07/2003; 
regular 

  

1135   gerro 0 pasta 
ceràmica 

8,3 x 9 cm Dimensions no informat       

1136   gerreta 1 argila 9,5 x 12 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  món islàmic  03/07/2003; 
dolent 

  

1137   càntir 1 argila 34 x 20,5 cm. Dimensions anònim  segle XVIII  11/06/2003; bo   
1138   gerreta 1 argila 18,5 x 14 cm diàmetre 

màxim Dimensions 
no informat  segle XVII segle 

XVIII 
 16/06/2003; 

regular 
  

1139   càntir 1 pintura; argila 27 x 17 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XIX segle XX  11/07/2003; bo   

1140   gerra 1 argila 10,5 x 11 cm diàmetre 
màxim La peça sencera fa 
19,8 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  03/07/2003; 
regular 

  

1141   gerreta 1 argila 10,5 x 7,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI  02/07/2003; 
dolent 

  

1142   pipa 1 argila 6 x 3 x 2 cm. Dimensions no informat  desconegut  11/07/2003; bo   
1143   gerra 1 argila 14 x 22 cm. diàmetre 

màxim. Dimensions 
no informat  segle XI  11/07/2003; 

dolent 
  

1144   gerra 1 argila 32 x 27  cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    27/11/2003; 
dolent 

  

1145   gerra 1 argila 14 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  món islàmic Tortosa 04/07/2003; 
regular 

  

1146   gerra 1 argila 38 x 26 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI  02/07/2003; 
dolent 

  

1147   càntir 1 argila 17 x 21 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  contemporani  11/12/2003; bo   

1148   vora de recipient 1 argila 22 x 19 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    27/11/2003; 
dolent 

  

1149   gerra 1 argila 33,5 x 18 cm Dimensions anònim  medieval  03/07/2003; 
regular 

  

1150   aiguamanil 1 argila 80 x 48 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  modern  02/07/2003; 
regular 

  

1151   dolium 1 argila 110 x 70 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
regular 

  

1152   bomba de metxa 1 ferro 33 cm diàmetre màxim. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XVIII 

 20/11/2003; bo   

1153   làmpara 1 ferro 70 x 38 x 20 cm. 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 29/05/2003; 
dolent 

  

1154   clau 1 ferro 9,5 x 2 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1155   clau 1 ferro 10 x 4 x 1 cm Dimensions anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1156   clau 1 ferro 12,5 x 4,5 x 0,9 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1157   clau 1 ferro 10 x 3,5 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

1158   clau 1 ferro 10 x 2,5 x 0,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  26/05/2003; 
regular 

  

1159   quinquer 1 llautó; vidre 29,5 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XIX segle XX  16/06/2003; bo   

1160   pica 0 pedra de la 
cinta 

9 x 16 x 12 cm 
Dimensions 

no informat  medieval     

1161   ampolla 1 vidre 9,5 x 8,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/06/2003; bo   

1162   ampolla 1 vidre 9 x 9 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/06/2003; bo   

1163   bací 1 argila 8,5 x 20 x 15,5 cm 
Dimensions 

anònim  desconegut  03/07/2003; 
regular 

  

1164   escudella 1 argila 5,8 x 17 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV  03/07/2003; 
dolent 

  

1165   tapadora 1 argila 3 x 10 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut  03/07/2003; 
regular 

  

1166   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1167   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1168   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Garbí  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1169   cap 1 pedra 5 x 5 x 4,5 cm Dimensions anònim  modern 
contemporani 

 03/07/2003; 
regular 

  

1170   fusaiola 1 pedra 2 x 3,3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  desconegut  03/07/2003; 
regular 

  



 

 

1171   motlle 1 guix 12 x 12,5 x 1,6 cm 
Diàmetre. 7 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIX 

 21/11/2003; bo   

1172   motllo 1 guix 6 x 12 x 2 cm. Dimensions no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

1173   escut 1 guix 52 x 67 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1174   epigrafia 1 guix 63 x 69 x 6 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1175   epigrafia 1 guix 47 x 36 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1176   epigrafia 1 guix 48 x 75 x 6 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1177   epigrafia 2 guix 75 x 21 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1178   epigrafia 1 guix 60 x 71 x 6 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1179   epigrafia 2 guix 58 x 64 x 4 cm. 
Dimensions 

no informat  món islàmic  19/12/2003; bo   

1180   epigrafia 1 guix 56 x 71 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1181   escut 1 guix 94 x 50 x 6 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1182   epigrafia 1 guix 51 x 23 x 3 cm 
Dimensions; 49 x 27 x 3 
cm Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

1183   fris 1 guix 60 x 20 x 4 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1184   epigrafia 1 guix 47 x 45 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1185   escut 1 guix 46 x 46 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1186   epigrafia 1 guix 31 x 37 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1187   Crismó 1 guix 25 x 38 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1188   escut 1 guix 50 x 34 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1189   escut 1 guix 50 x 35 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1190   epigrafia 1 guix 71 x 6 x 16 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1192   epigrafia 1 escaiola 54 x 38 x 33 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIV  19/12/2003; 
dolent 

  

1193   epigrafia 1 pedra 51 x 38 x 31 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIV  19/12/2003; 
dolent 

  

1194   estela 0 guix 66 x 42 cm Dimensions no informat       
1195   estela 1 pedra 92 x 66 x 56 cm 

Dimensions 
anònim  romà  30/06/2003; bo   

1196   estela 1 pedra 94 x 65 x 80 cm 
Dimensions 

anònim  romà  30/06/2003; bo   

1197   estela 1 pedra 92 x 64 x 72 cm 
Dimensions 

anònim  romà  30/06/2003; bo   

1198   estela 1 pedra 92 x 64 x 72 cm 
Dimensions 

anònim  romà  30/06/2003; bo   

1199   escut 1 calcària 77 x 78 cm Dimensions anònim  desconegut  30/06/2003; 
dolent 

  

1200   motllura 1 marbre blanc 32 x 25 x 8 cm. 
Dimensions 

anònim  romà  01/07/2003; 
dolent 

  

1201   capitell 1 pedra 32 x 30 x 29 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  22/10/2003; 
regular 

  

1202   estela 1 calcària estela: 90 x 69,5 x 12 cm 
escut: 33 x 25 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV primera 
meitat segle XVI 

 30/06/2003; 
regular 

  

1203   escut 1 pedra 78 x 56 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; bo   

1204   capitell 0 pedra 36 x 40 x 43 cm 
Dimensions; 32 cm 
Diàmetre màxim 

no informat       

1205   mènsula 1 pedra 52 x 44 x 20 cm. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

1206   escut 1 pedra 51 x 56 x 9 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
regular 

  

1207   clau de volta 1 pedra 45 x 35 x 33 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XIII segle XIV  20/11/2003; bo   



 

 

1208   epigrafia 1 pedra 83 x 54 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; bo   

1209   creu 1 pedra 40 x 65 x 35 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

1210   escut 1 pedra 41 x 40,5 x 14 cm 
Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

1211   epigrafia 1 guix 63,5 x 79 x 6 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1213   base 1 calcària 64 x 64 x 66 cm. 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; 
dolent 

  

1215   base de columna 1 pedra 80 x 64 x 64 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  04/12/2003; 
dolent 

  

1216   epigrafia 1 marbre 42 x 28 x 16 cm 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; bo   

1217   escut 1 pedra 42 x 32 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  177(..)  20/10/2003; 
regular 

  

1218   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Fatarella, la 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1219   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Ponent  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1220   epigrafia 1 guix 47 x 60 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

1221   aiguabeneitera 1 pedra 37 x 31 x 16 cm 
Dimensions 

no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

1222   capitell 0 pedra 50 x 36 x 36 cm 
Dimensions 

no informat       

1223   cornisa 1 pedra 60 x 40 x 16 cm 
Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

1224   estela funerària 1 pedra 64,5 x 27 x 28  
Dimensions 

no informat  segle XII Tortosa 20/11/2003; 
dolent 

  

1225   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Telefònica  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1226   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Fortí d'Orleans  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1227   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1228   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1229   informe de 
recipient 

1 argila 18 x 8 x 1,8 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle XI 
primer quart segle 
XII 

Tortosa 18/12/2003; 
regular 

  

1230   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Garbí   bo   

1231   bomba de metxa 1 ferro 14,5 x 17 x 4 cm. 
Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XIX 

 01/07/2003; 
dolent 

  

1232   informe de 
recipient 

1 argila 11 x 8 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XII 

 05/06/2003; 
regular 

  

1233   morter 1 marbre blanc 17 x 25 x 24 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV  01/07/2003; 
dolent 

  

1234   capitell; mènsula 1 calcària 9 x 16,5 x 8 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  27/06/2003; 
dolent 

  

1235   basament 0 marbre 15,5 x 35 cm Dimensions no informat       
1236   capitell 1 arenosa 14 x 15 x 13 cm. 

Dimensions 
anònim  segle XV  30/06/2003; 

regular 
  

1237   morter 1 granit 18 x 22,5 x 24 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV  01/07/2003; 
dolent 

  

1238   capitell 1 arenosa 18 x 14,8 x 15 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIII  30/06/2003; 
regular 

  

1239   mènsula 1 pedra 38 x 16 x 19 cm 
Dimensions 

no informat  medieval     

1240   mènsula 0 pedra 22 x 21 x 23 cm 
Dimensions 

no informat  medieval     

1241   mènsula 1 pedra 31 x 22 x 26  Dimensions no informat  segle XIII  20/10/2003; 
regular 

  

1242   projectils de pedra 1 calcària 18 cm. diàmetre màxim 
Dimensions 

anònim  desconegut  01/07/2003; bo   

1243   mà de molí 
barquiforme 

1 calcària 16,5 x 14 cm. diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  ibèric  01/07/2003; 
regular 

  

1244   creu llatina 1 calcària 21 x 25 x 9,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  27/06/2003; 
dolent 

  

1245 00/07/1978  ansa de recipient 1 argila 23 x 5 x 3,5 cm. 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 27/11/2003; 
dolent 

donació, Joan 
Castelló, 
00/07/1978 

 

1246   barcella 1 ferro; fusta 29 x 28 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  1890  11/12/2003; bo   



 

 

1248   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Olcinars  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1249   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Mas de Tarrós  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1250   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Gravera Risa 
(Carretera 
d'Aldover) 

 Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1251 00/11/1982  nòdul de sílex 0 sílex 22 x 12,5 x 7 cm 
Dimensions 

no informat     , 00/11/1982  

1252   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Xaloc  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1253   molí barquiforme 1 granit 35 x 24,5 x 7,5 cm. 
Dimensions 

anònim  ibèric  01/07/2003; 
regular 

  

1254   llàntia 1 argila 4 x 5,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI segle XIII Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

1255   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1256   base de columna 1 pedra 49 x 44 x 49 cm 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

1257   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1258   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1259   destral 
polimentada 

1 pedra 7 x 4,1 x 2 cm Dimensions no informat  neolític  12/11/2003; bo   

1260   destral 
polimentada 

1 pedra 11,4 x 5,8 x 2,6 cm 
Dimensions 

no informat  neolític Tortosa 25/11/2003; 
regular 

  

1261   BN2G 1 sílex 7 x 4,5 x 2,7 cm 
Dimensions 

anònim  neolític  17/11/2003; bo   

1262   BN2G 1 sílex 7 x 5,5 x 3 cm Dimensions no informat  neolític  13/10/2003; bo   
1263   JACIMENT 

ARQUEOLÒGIC 
1   no informat Estrets (Arnes)  Arnes 19/12/2003; 

indeterminat 
  

1264 00/11/1982  punta de fletxa 0 sílex 2,25 x 1,75 x 0,6 cm 
Dimensions 

no informat     , 00/11/1982  

1265   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Queixal Elefant  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1266   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Siroco  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1267   capitell 0 pedra 27 x 33 x 33 cm 
Dimensions 

no informat       

1268   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   França 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1269   BN2G 1 sílex 8 x 5,6 x 2 cm Dimensions anònim  neolític  17/11/2003; bo   
1270   punta de fletxa 1 sílex 2,5 x 1,4 x 0,3 cm 

Dimensions 
no informat  neolític  13/10/2003; bo   

1271   BN2G 1 sílex 5 x 2 x 1 cm Dimensions anònim  neolític  17/11/2003; bo   
1272 00/11/1982  nòdul de sílex 0 sílex 3 x 2,35 x 0,6 cm 

Dimensions 
no informat     , 00/11/1982  

1273   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1 pasta 
ceràmica 

13,5 x 7 cm Dimensions no informat L'Antic, Lligallo del 
Roig (Camarles) 

 Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1274   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1275   BN2G 1 sílex 3,4 x 0,6 x 0,3 cm 
Dimensions 

anònim  neolític  17/11/2003; bo   

1276   mosaic 1 CERÀMICS 66 x 101 cm Dimensions no informat  romà Tortosa 22/10/2003; 
dolent 

  

1277   mosaic 1 marbre rosa; 
marbre groc; 
marbre negre; 
marbre marró; 
marbre blanc 

38 x 31,5 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; bo   

1278   mosaic 1 marbre marró; 
marbre groc; 
marbre negre; 
marbre blanc 

43 x 36,5 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; 
dolent 

  

1279   mosaic 1 marbre groc; 
marbre negre; 
marbre marró; 
marbre blanc 

49,5 x 33,5 x 4 cm 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; bo   

1280   mosaic 1 marbre groc; 
marbre negre; 
marbre marró; 
marbre blanc 

44 x 37,5 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 19/12/2003; bo   



 

 

1281   mosaic 1 morter de 
calç; marbre 
rosa; marbre 
negre; marbre 
blanc; marbre 
groc 

23 x 18 cm Dimensions anònim  segle I  02/06/2003; 
regular 

  

1282  pintura llit 1 pi melis 76 x 130 cm Dimensions anònim  segona meitat 
segle XVIII 

 13/05/2003; 
dolent 

  

1283   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Blanc   19/12/2003; 
indeterminat 

  

1284   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Claustre de la 
Catedral de 
Tortosa 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1285   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Blau   19/12/2003; 
indeterminat 

  

1286   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Verd  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1287   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1288   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Gris  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

1289   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Palma d'Ebre, 
la 

19/12/2003; 
indeterminat 

  

1292   mosaic 1 CERÀMICS; 
pedra; morter 
de calç 

62 x 54 x 8 cm 
Dimensions 

no informat  romà  02/12/2003; 
dolent 

  

1294   aixa 1 fusta; ferro Mànec 34,5 x 8 x 2 cm 
Dimensions; fulla 13,2 x 
10 x 0,2 cm Dimensions 

no informat  contemporani  04/12/2003; bo   

1295   aixa 1 ferro; fusta mànec 30,5 x 6 x 2 cm. 
Dimensions; fulla 13 x 
10,3 x 0,2 cm Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1296   aixa 1 fusta; ferro Mànec 35,5 x 9,2 x 2 cm 
Dimensions; fulla 12 x 9,8 
x 0,2 cm Dimensions 

no informat  contemporani  04/12/2003; bo   

1297   cisell 1 ferro; fusta 26,5 x 4,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1298   cisell 1 fusta; ferro 33,5 x 5,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1299   cisell 1 ferro; fusta 8 x 4,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1300   cisell 1 ferro; fusta 24 x 4 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1301   cisell 1 ferro; fusta 2 x 29 x 4,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1302   clau anglesa 1 ferro 5 x 1,5 x 23,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1304   clau anglesa 1 ferro 11 x 1,5 x 37 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1308   compàs 1 ferro 2,5 x 39 x 2 cm . 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1311   ribot 1 fusta 9 x 8,5 x 28,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1313   ribot 1 fusta 6 x 17 x 24 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1314   ribot 1 fusta 7 x 8 x 31,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1315   ribot 1 fusta 8,5 x 7,5 x 31,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1316   ribot 1 fusta 7 x 6,5 x 54,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1317   ribot 1 fusta 7,5 x 6 x 63 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1318   regla 1 fusta 3 x 2 x 60,5 cm . 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1319   maça 1 fusta Mànec: 3 x 26 cm.  Maça: 
19 x 9 cm. Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1321   ribot 1 fusta 4,5 x 7 x 23,5 cm . 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

1322   llima 1 ferro 3 x 0,3 x 40 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1323   llima 1 ferro 1,5 x 1,8 x 23 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1324   llima 1 ferro 1 x 21 x 1 cm. Dimensions no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   



 

 

1325   barrina 1 ferro 1,7 x 44 x 3,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1326   aixada 1 acer; ametller 78,5 x 18 x 9 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIX segle XX  17/06/2003; bo   

1327   llima 1 ferro 0,2 x 1,5 x 19,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1328   llima 1 ferro 1 x 0,4 x 16,5 cm. 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 11/12/2003; bo   

1329   cisell 1 ferro 2 x 11 x 0,8 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; bo   

1330   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,6 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; bo   

1331   rajola 1 argila Fragment: 6,7 x 9,8 x 1,2 
cm Dimensions 

anònim  segle XVIII  13/06/2003; 
regular 

  

1332   rajola 1 argila 13,6 x 10,2 x 1,2 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVII 

 12/12/2003; bo   

1333   rajola 3 argila 13 x 13 x 1,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  12/06/2003; 
regular 

  

1334   rajola 2 argila 13 x 13 x 1 cm. 10,2 x 7,5 
x 1 cm. Dimensions 

no informat  ca. 1790  12/12/2003; bo   

1335   rajola 1 argila 15 x 15,2 x 1,1 cm 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XIX 

 10/12/2003; bo   

1336   rajola 1 argila 13 x 13 x 1 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 12/12/2003; bo   

1337   rajola 1 argila 7,2 x 13,6 x 1,3 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  12/12/2003; bo   

1338   rajola 2 argila 13,1 x 10,7 x 1,1 cm. 
Dimensions 

no informat  ca. 1790  12/12/2003; bo   

1339   rajola 2 argila 10,2 x 10,2 x 1,2 cm. 
Dimensions 

no informat  ca.1700  12/12/2003; bo   

1340   rajola 3 argila 13,9 x 12,5 x 1,5 cm. 
12,2 x 7,8 x 1,7 cm. 13,7 
x 9,9 x 1,8 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; bo   

1341   rajola 7 argila 15 x 15 x 1,5 cm 
Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XVI 

 12/06/2003; 
regular 

  

1342   rajola 2 argila 13 x 13 x 0,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVII  11/06/2003; bo   

1343   rajola 2 argila 14,5 x 14,5 x 1,8 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  12/06/2003; bo   

1344   rajola 1 argila 14,2 x 14,2 x 1,7 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 10/12/2003; bo   

1345   rajola 1 argila 13 x 13 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/12/2003; bo   

1346   rajola 1 argila 13,8 x 13,8 x 1,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  12/06/2003; bo   

1347   rajola 1 argila 13,9 x 13,9 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 12/12/2003; bo   

1348   rajola 1 argila 19,5 x 19,5 x 1,8 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  12/06/2003; 
regular 

  

1349   rajola 1 argila 12,3 x 15 x 1,7 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/12/2003; bo   

1350   rajola 1 argila 19,4 x 19,4 x 1,7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  10/12/2003; bo   

1351   rajola 1 argila Fragment: 13,8 x 10,2 x 
1,7 cm. Dimensions 

anònim  segle XVII  13/06/2003; 
dolent 

  

1352   rajola 1 argila Fragment: 11 x 12,6 x 1 
cm Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XIX 

 13/06/2003; 
regular 

  

1353   pintura sobre tela 1 tela 79,5 x 99 cm Dimensions Arasa, Ferran  00/00/1956  14/05/2003; 
regular 

  

1354   fotografia 1 cartolina Soport 69 x 46,5 cm Foto 
60,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

Querol, Agusti La Tradición segle XX  14/05/2003; 
regular 

  

1355 28/09/1999  gerreta 1 argila 15,2 x 13,4 x 11,5 cm. 
Dimensions 

anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 segona meitat 
segle X primer 
quart segle XI 

Tortosa 06/06/2003; 
regular 

, 28/09/1999  

1356   pintura sobre tela 1 tela 54 x 73 cm Dimensions anònim  segle XX  14/05/2003; bo   
1357   pintura sobre tela 1 tela 65 x 91,5 cm Dimensions anònim  últim quart segle 

XX 
 14/05/2003; bo   

MMT004263   cep 0  52 x 9 cm Dimensions no informat  romà     
MMT031358   pintura sobre vidre 1 vidre 29 x 38,2 cm Dimensions anònim  segona meitat 

segle XVIII 
 15/05/2003; 

dolent 
  

MMT031359   pintura sobre vidre 1 vidre 28,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XVIII 

 15/05/2003; 
regular 

  



 

 

MMT031360   placa 1 pi melis 35,5 x 19 x 3 cm 
Dimensions 

Dessi, atribuït a  últim quart segle 
XVI 

 16/05/2003; 
regular 

  

MMT031361   cornucopia 2 fusta Primera peça 56,5 x 30 x 
3,5 cm Segona peça 49,5 
x 31 x 3,5 cm Dimensions 

anònim  segle XVIII  19/05/2003; 
dolent 

  

MMT031362   mirall 1 fusta 29 x 18 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  19/05/2003; 
dolent 

  

MMT031363   aiguabeneitera 1 fusta 36 x 16 x 12 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  19/05/2003; 
dolent 

  

MMT031364 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 53 x 60,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031365 03/01/1989  pintura sobre tela 1 tela 55 x 73 cm Dimensions Costa, Santiago Mora de Ebro roca 
roixa. 

segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031366 03/01/1989  pintura sobre tela 1 tela 55,5 x 46,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Interior del 
escenario. 

segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031367 03/01/1989  pintura sobre tela 1 tela 54,5 x 73,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Aragón. segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031368 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 71 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031369 03/01/1989  pintura sobre tela 1 tela 38,5 x 55,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Madres segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031370 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031371 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper Soport: 25,5 x 33 cm 
Dibuix 23,5 x 31 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031372 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper Soport: 27 x 34,5 cm 
Dibuix 17,5 x 25 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031373 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Pradera Asturias segle XX  19/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031374 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago La Esportosa segle XX  19/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031375 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031376 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031377 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031378 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  19/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031379 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Tormenta segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031380 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031381 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 35,5 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031382 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031383 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 52 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031384 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031385 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031386 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó Soport: 53 x 38 cm 
Pintura: 52 x 37 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031387 03/01/1989  pintura sobre taula 1 aglomerat de 
fusta 

46 x 38,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031388 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 36,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031389 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031390 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031391 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Montes de M... segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031392 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 51,5 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031393 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031394 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 52,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031395 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT031396 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031397 20/05/2003  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
20/05/2003 

 

MMT031398 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031399 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031400 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031401 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Ebro mmontaña de 
Tortosa. 

segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031402 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Abentando segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031403 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Torre M... Teruel segle XX  20/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031404 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37 x 50,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031405 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031406 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 38 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Canta lobos segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031407 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Montones de mies segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031408 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031409 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031410 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 33 x 52,2 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031411 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031412 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031413 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago Albarracín (bajo) segle XX  20/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031414   Timbal de fusta i 
llautó 

1 llautó; fusta 25,5 cm altura 35,3 de 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XIX  regular   

MMT031415   Timbal de fusta i 
llautó 

1 llautó; fusta 14,3 cm. altura 37,1 cm. 
diàmetre 19 cm. altura 
palometes Dimensions 

anònim  segle XIX  21/05/2003; bo   

MMT031416   Timbal de fusta i 
llautó 

1 llautó; fusta 33,5 cm. altura 38 cm. 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XIX  21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031417   escultura 1 escaiola 47,5 cm. x 17 cm. x 13,5 
cm. Dimensions 

Costa, Santiago  segona meitat 
segle XX 

 21/05/2003; bo   

MMT031418   escultura 1 escaiola 41 cm x 18 cm x 18 cm. 
Dimensions 

Costa, Santiago  segona meitat 
segle XX 

 21/05/2003; 
regular 

  

MMT031419   imatge 1 calcària cap: 19 x 18 x 12 cm cos: 
72 x 36 x 20 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT031420   imatge 1 calcària 73 cm x 36 cm x 26 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVII  21/05/2003; 
regular 

  

MMT031421   placa 1 ferro colat 35,5 x 26,3 x 3 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 01/09/1963  21/05/2003; bo   

MMT031422   grup escultòric 1 argila 17 x 43 x 26 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Reposo segle XX  21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031423   motllura 1 marbre blanc 16 x 14 x 12 cm (inc.) 
Dimensions 

no informat  segle XIV segle XV  21/05/2003; 
regular 

  

MMT031424   estàtua reclinada 1 escaiola 26,5 x 46 x 25 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  21/05/2003; 
regular 

  

MMT031425   grup escultòric 1 argila 21 x 47 x 15 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031426   estàtua dempeus 1 argila 30 x 12,5 x 12 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  21/05/2003; 
regular 

  

MMT031427   estàtua sedent 1 argila 37 x 15,5 x 23 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031428   marc 1 fusta 50 x 22,5 x 4 cm 
Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVIII 

 21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031429 03/01/1989  cap 1 argila 34 x 20 x 25 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  21/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031430   victòria 1 marbre; ferro 
colat 

64,5 x 25 x 26 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  21/05/2003; bo   

MMT031431   coronament 1 fusta 24 x 52 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031432   coronament 1 fusta 32 x 69 x 6 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 21/05/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT031433   tapa 1 pi 192,5 x 61,5 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031434   grup escultòric 1 escaiola 48 x 23 x 21,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  21/05/2003; 
dolent 

  

MMT031435   placa 1 marbre 21 x 17 x 7 cm 
Dimensions 

anònim    21/05/2003; 
regular 

  

MMT031436   moneda 1 coure 2,7 x 0,1 cm Dimensions anònim  00/00/1922  21/05/2003; bo   
MMT031437   calc de moneda 1 metall 2,7 x 0,005 cm 

Dimensions 
no informat  segle XX  22/05/2003; bo   

MMT031438   decoració 
arquitectònica 

1 pedra 26,5 x 38 x 15 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVII  22/05/2003; 
regular 

  

MMT031439   estàtua dempeus 1 argila 31,5 x 13 x 12,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  22/05/2003; 
regular 

  

MMT031440   escultura 
arquitectònica 

1 escaiola 40 x 32,5 x 32 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  22/05/2003; 
regular 

  

MMT031441   calc de moneda 1 metall 3 X 0,005 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XX  02/12/2003; bo donació,   

MMT031442   medalla 2 plata 5 X 0,7 CM. Dimensions no informat  00/00/1985 
00/00/1986 

 02/12/2003; bo   

MMT031443   medalla 8 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT031444   estàtua dempeus 1 argila 28 x 20 x 16,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  22/05/2003; bo   

MMT031445   estàtua dempeus 1 argila 28,5 x 25 x 14 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  22/05/2003; bo   

MMT031446   gramola 1 fusta; níquel; 
llautó 

Trompeta: 515 x 61 cm; 
diàmetre menor: 7,5 cm 
Tub: 17 x 7,5 cm; 
diàmetre menor: 4,5 cm 
Cos maquinària: 18 x 31,5 
x 31,5 cm Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XX 

 22/05/2003; bo   

MMT031447   grup escultòric 1 escaiola 25 x 43 x 34 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Reposo segle XX  22/05/2003; bo   

MMT031448   brancal 1 pedra 18 x 46 x 12 cm (inc) 
Dimensions 

anònim  segle XIV segle XV  22/05/2003; 
regular 

  

MMT031449   medalla 5 bronze 5,1 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031450   epigrafia 1 escaiola 54 x 29 x 7 cm 
Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XX 

 22/05/2003; bo   

MMT031451   cap 1 argila 41,5 x 20 x 24 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  22/05/2003; 
dolent 

  

MMT031452   medalla 1 bronze 10,2 X 9,6 X 0,3 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031453   medalla 1 bronze 8,5 X 0,3 CM. Dimensions no informat  00/00/1889  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031454   medalla 1 bronze 5,8 X 0,3 CM. Dimensions no informat  00/00/1951  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031455   vestit 1 passamaneria
; fil; vellut 

275 x 120 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
dolent 

  

MMT031456   vestit 1 passamaneria
; fil; vellut 

275 x 120 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
dolent 

  

MMT031457   peça de roba 1 fil; vellut 280 x 57 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
regular 

  

MMT031458   medalla 1 plata 4,7 X 0,3 CM. Dimensions Massonet Ed.  00/00/1859  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031459   vestit 1 cotó 300 x 210 (amb 
mànigues) cm Dimensions 

anònim  segle XX  23/05/2003; 
regular 

  

MMT031460   vestit 1 fil; 
passamaneria
; vellut 

capa: 210 x 380 cm 
barret: 52 x 45 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  23/05/2003; 
regular 

  

MMT031461   xarxa de pescar 1 cànem 305 cm llarg Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; bo   
MMT031462   cinturó 1 cuir 175 x 9 cm  (aplic: 28,5 x 

11 cm) Dimensions 
anònim  segle XX  23/05/2003; bo   

MMT031463   cinturó 1 passamaneria 208 x 10 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
regular 

  

MMT031464   capa 1 pell de conill; 
vellut 

290 x 165 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
regular 

  

MMT031465   turbant 1 passamaneria
; cotó 

impossible de medir  
Dimensions 

anònim  segle XX  23/05/2003; 
regular 

  

MMT031466   medalla 1 plata 1,3 X 0,05 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031467   medalla 1 plata 1,4 X 0,05 CM. 
Dimensions 

no informat  00/00/1843  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031468   sobrevestit 1 fil; 
passamaneria
; vellut 

225 x 130 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT031469   capa 1 pell de conill; 
vellut; fil 

300 x 190 cm Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
dolent 

  

MMT031470   màniga 1 vellut 58 x 30cm  Dimensions anònim  segle XX  23/05/2003; 
dolent 

  

MMT031471   Stencil 1 TÈXTILS; 
catxú; metall; 
fusta 

8,5 x 43 x 28,5 cm. 
Dimensions 

Multicopistas Ciderm  primera meitat 
segle XX 

 26/05/2003; 
dolent 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 16,5 x 12 x 4,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 3,5 x 3,5 x 3,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 7 x 4,1 cm. Dimensions anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 7,5 x 6,5 x 4 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 10,5 x 6 x 4 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 9 x 3,5 x 4,3 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 12 x 12 x 4,4 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 8,5 x 5 x 3,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 14 x 5 x 4,2 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

18 ferro  anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 14,5 x 4 x 4,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encunyador 1 ferro 17,5 x 5 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

2 ferro 5 x 7,5 cm. Dimensions anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   rodet per a 
estampar pell 

1 bronze; ferro 17,5 x 3 x 3 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 14 x 3,5 x 3,2 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 6 x 3,5 cm. Dimensions anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 8,5 x 4,5 x 4,3 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 8 x 5,2 cm. Dimensions anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031472   encuny per 
treballar pell 

1 ferro 22 x 1 x 5 cm. Dimensions anònim  segle XX  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031473   elements de torn 
ceràmic 

1 pasta 
ceràmica; 
metall 

Torn: 10 cm alçada x 25 
cm. de diàmetre Plats: 1 
cm. alçada x 25 cm. de 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XX  26/05/2003; 
regular 

  

MMT031474   bombes d'artilleria 2 ferro Bomba 1: 7 cm. diàmetre 
Bomba 2: 8,5 cm. 
diàmetre  Dimensions 

anònim  segle XVII segle 
XVIII 

 26/05/2003; 
dolent 

  

MMT031475   medalla 1 tela; plata 1,9 X 0,05 CM. 
Dimensions 

no informat  00/00/1914 
00/00/1915 

 02/12/2003; 
regular 

  

MMT031476   medalla 1 metall 3,9 X 0,3 CM. Dimensions no informat  00/00/1979  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031477   medalla 1 zinc 2,2 X 0,05 CM. 
Dimensions 

no informat  00/00/1922 
00/00/1933 

 02/12/2003; 
regular 

  

MMT031478   sabre 1 banya; acer 100 X 3 cm. Dimensions anònim  segle XIX  26/05/2003; 
dolent 

  

MMT031479   encunyador 1 ferro 34 x 38 x 10,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  26/05/2003; bo   

MMT031480   picaporta 1 ferro Picaporta: 16,5 cm 
diàmetre, 2,5 amplada 
Clau: 19,5 x 4 x 4,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  26/05/2003; 
regular 

  

MMT031481   copó 1 aram 14 cm. altura 11 cm. 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XIX  27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031482   pom 2 alpaca 13,5  x 9 cm. Dimensions anònim  segle XIX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031483   desconegut 2 ferro cromat 12 x 16 cm. Dimensions Der Müster Són de la marca 
Der Müster 

segle XIX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031484   barrina 1 ferro; fusta 46 x 1,5 cm (barrina) 27 x 
2,7 cm (mànec) 
Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; 
regular 

  



 

 

MMT031485   medalla 1 bronze 3,6 X 0,1 CM. Dimensions no informat  00/00/1899  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031486   medalla 1 bronze 3,1 X 0,1 CM. Dimensions no informat  00/00/1844  02/12/2003; 
dolent 

  

MMT031487   ampolla 1 vidre 9,5 x 9 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XVIII  27/05/2003; bo   

MMT031488   senyal de riuada 1 pasta 
ceràmica 

15,5 x 20 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim AVENIDA DEL 
EBRO 23 de 
Octubre 1907 A 
sota sageta 
indicant el nivell on 
arribà l'aigua. 

primer quart segle 
XX 

 27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031489   medalla 1 bronze 2,9 X 2,7 X 0,1 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031490   medalla 1 bronze 3,7 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031491   aixeta 1 ferro; coure 31 x 18,5 x 3,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; bo   

MMT031492   aixeta 1 ferro; coure 28 x 18 x 3,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; bo   

MMT031493   cinturó 1 ferro; bronze; 
cuir 

130 x 4,5 cm. Dimensions anònim  segle XX  27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031494   bomba de mà 1 plom; ferro 11 x 6,5 cm. Dimensions no informat  segon quart segle 
XX 

 27/05/2003; bo   

MMT031495   bomba de morter 1 coure; ferro 27 x 6 cm. Dimensions Ella, fàbrica 
d'armament 

És de la marca Ella 00/12/1937  27/05/2003; bo   

MMT031496   medalla 1 bronze 3 X 2,6 X 0,1 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT031497   medalla 1 bronze 2,4 X 0,05 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031498   daga 1 fusta; bronze; 
acer 

31,5 x 2,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  27/05/2003; bo   

MMT031499   daga 1 banya; bronze; 
acer 

31 x 2 cm. Dimensions anònim  segle XIX  27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031500   daga 1 fusta; bronze; 
acer 

25 x 3 cm. Dimensions anònim  segle XIX  27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031501   ganivet 1 acer 32 x 2,5 cm. Dimensions anònim  segle XX  27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031502   carregador de 
bales 

1 plom; coure; 
acer 

40 x 7,5 x 1 cm. 
Dimensions 

anònim  segon quart segle 
XX 

 27/05/2003; bo   

MMT031503   projectil 5 plom; coure Entre 1 i 3 cm.  
Dimensions 

anònim  segon quart segle 
XX 

 27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031504   espoleta d'obús 1 ferro 6 x 5 cm. Dimensions anònim  segon quart segle 
XX 

 27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031505   cartutx 1 coure 5,6 x 1 cm. Dimensions anònim  segon quart segle 
XX 

 27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031506   EINES PER A 
PEDRA 

1 ferro 22 x 2,5 cm. Dimensions anònim  segle XX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031507   palanca 2 plom Gran: 15 x 1,8 cm. de 
diàmetre Petit: 12,5 x 1,8 
cm. de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031508   clau de paleta 2 ferro Gran: 17 x 1,5 x 1,5 cm. 
Petit: 14,5 x 1,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031509   clau de crist 1 ferro 20,5 x 1,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031510   pom 1 ferro 15 x 3,5 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031511   picaporta 1 ferro 20,5 x 6,5 diàmetre pom x 
1,5 diàmetre barra cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031512   tirador 1 ferro 14,5 x 13,8 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031513   tirador 1 ferro 12,3 x 16,5 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031514   NOM RECIPIENTS 1 crom; fusta 4,5 x 17,5 cm, 8,5 cm 
diàmetre copa 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031515   NOM RECIPIENTS 1 crom; fusta 8,2 x 12 cm; 9 cm 
diàmetre copa; 7,5 x 8 cm 
soport. Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031516   desconegut 2 ferro cromat 21,6 x 20,5 x 14,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/05/2003; 
regular 

  

MMT031517   medalla 1 bronze 2,3 X 2,1 X 0,1 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  



 

 

MMT031518   aixeta 1 ferro; coure 24,5 x 21,5 x 4,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; bo   

MMT031519   medalla 1 plata 2,2 X 0,1 CM. Dimensions no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031520   terracota 3 argila Fig1: 10 x 5 x 4 cm Fig2: 9 
x 5 x 3,5 cm Fig3: 8 x 6 x 
6 cm Dimensions 

anònim  segle XX  27/05/2003; 
dolent 

  

MMT031521   boto 1 bronze Diàmetre: 1,3 cm Alçada: 
1 cm  Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; bo   

MMT031522   terracota 1 argila 13  x 8 x 6,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  28/05/2003; bo   

MMT031523 03/01/1989 pintura pintura sobre 
paper 

1 paper 46 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031524   retlla d'arada 1 ferro 56,5 x 9 x 2 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; 
regular 

  

MMT031525 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 36 x 51 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031526   medalla 1 zinc 2,2 X 0,1 CM. Dimensions no informat  00/11/1889  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031527   pestell de porta 1 ferro 21 x 14 x 3 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031528   pom de porta 2 ferro 8 x 5 x 3,5 cm. els dos. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031529   caixa de pany 1 ferro 8,3 x 5,3 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031530   caixa de pany 1 ferro 5,2 x 3 x 1,2 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031531   medalla 1 coure 2,5 X 0,1 CM. Dimensions no informat  01/12/1843  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031532 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 65 x 49,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031533   retlla d'arada 1 ferro 29 x 5 x 0,3 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; 
regular 

  

MMT031534   daga 1 bronze; acer 43 x 2,5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031535 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 35 x 50,5 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1943  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031536   medalla 1 bronze 3,6 X 2,7 X 0,1 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031537   medalla 1 coure 3,6 X 2,7 X 0,1 CM. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031538   medalla 1 coure 3,1 X 0,2 CM. Dimensions no informat  11/10/1882  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031539 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 68,5 x 51 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1944  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031540 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 50 x 73 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1945  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031541   medalla 1 zinc 2,9 X 0,3 CM. Dimensions no informat  11/10/1896  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031542   medalla 1 zinc 3,6 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031543   medalla 1 zinc 4,2 X 0,3 CM. Dimensions no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031544   medalla 1 bronze 4,5 X 0,3 CM. Dimensions no informat  00/00/1888  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031545   bombes d'artilleria 1 ferro 8 cm. diàmetre. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  28/05/2003; 
regular 

  

MMT031546 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 74 x 50,5 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1943  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031547 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 73 x 51,5 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1943  28/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031548   medalla 1 bronze 3,4 X 0,2 CM. Dimensions no informat  00/00/1816  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031549   medalla 1 zinc 4,1 X 0,4 CM. Dimensions no informat  00/00/1887  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031550   medalla 1 bronze 3,4 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031551 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 50 x 35 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1943  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031552   guarniment 
d'empunyadura; 
protector 

1 bronze Protector: 13 x 12 x 10 
cm. Guarniment 
d'empunyadura: 13 x 4 x 
2,5 cm. Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XIX 

 28/05/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT031553   guarniment 
d'empunyadura; 
protector 

1 bronze Protector: 13 x 12 x 10 
cm. Guarniment 
d'empunyadura: 13 x 4 x 
2,5 cm. Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XIX 

 28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031554 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 35,5 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031555 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 35,5 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1943  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031556 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 22 x 32,2 cm Soporrt: 
30,5 x 49 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031557 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 50 x 35 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1949  28/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031558   medalla 1 bronze 3,7 X 0,2 CM. Dimensions no informat  00/00/1846  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031559   medalla 1 bronze 3,1 X 0,3 cm. Dimensions no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031560   medalla 1 bronze 3,8 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1876  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031561   medalla 1 plata 
sobredaurada 

3,5 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1860  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031562   medalla 1 plata 
sobredaurada 

3,5 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1860  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031563   rodet 1 bronze 4,5 x 3,8 cm diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XX  28/05/2003; 
regular 

  

MMT031564   medalla 1 bronze 4,1 X 0,3 cm. Dimensions no informat  segle XIX  01/12/2003; 
regular 

  

MMT031565   bala 2 plom; coure 8 x 1,2 cm diàmetre 
Dimensions 

anònim En una hi ha 
gravat: 2  19  37 
XII En l'altra hi ha 
gravat: Nº12  O  U  
D  F 

segon quart segle 
XX 

 28/05/2003; 
regular 

  

MMT031566   plateret 1 argila 2,5 x 8 cm diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XVI  28/05/2003; bo   

MMT031567 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 105,5 x 74,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1943  28/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031568 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 50,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031569 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 53,5 x 39,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1944  28/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031570   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 53 x 100 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1944  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031571 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 65 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031572 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 38,5 x 28,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031573 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 33 x 40 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1944  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031574   NOM RECIPIENTS 1 crom; fusta 26,5 x 9 x 8,5 cm 
diàmetre recipient 
Dimensions 

anònim  segle XX  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031575   medalla 1 bronze 4,1 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1921  01/12/2003; bo   
MMT031576   llum d'oli 1 vidre; llauna 22 x 8,5 x 8,5 cm 

Dimensions 
anònim  segle XIX segle XX  28/05/2003; 

dolent 
  

MMT031577   llum d'oli 1 vidre; llauna 22 x 8,5 x 8,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  28/05/2003; 
dolent 

  

MMT031578   moneda 1 plata 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031579   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031580 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 25 x 33 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031581 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 24,5 x 31,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  28/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031582 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartolina 49,5 x 34,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Mi cabeza [...] 04/07/1943  29/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031583 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 73,5 x 103 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Otoño segle XX  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031584 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 66 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1944  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031585 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 73 x 103 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1943  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031586 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 36,5 x 51,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1944  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031587 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 35 x 25 cm Soport: 47 x 
38 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT031588 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 51 x 36 cm Dimensions Costa, Santiago Campamento 
gitano 

segle XX  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031589 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 31 x 23,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031590 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 33,5 x 49,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031591 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 47 x 100 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031592 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 50,5 x 99,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1944  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031593 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 68,5 x 99,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031594 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 52,5 x 75 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1971  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031595 03/01/1989  pintura sobre tela 1 tela 49 x 59,5 cm Dimensions Costa, Santiago Campamento 
gitano 

segle XX  29/05/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031596 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 61 x 95 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031597 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 51 x 73 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031598 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 59 x 58 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

Desnudo segle XX  29/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031599   matricula vehicle 
agricola 

1 fusta; llauna Placa: 20 x 14,5 cm. 
Suport: 28 x 16 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1974  29/05/2003; bo   

MMT031600   matricula vehicle 
agricola 

1 fusta; llauna Placa: 20 x 14,5 cm. 
Suport: 26 x 17 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1978  29/05/2003; bo   

MMT031601   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031602   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031603   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031604   ventrol 1 plàstic; fil; 
fusta 

100 x 42 cm. Dimensions anònim  segle XX  03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031605   ventrol 1 fil; fusta 75 cm. llarg. Impossible 
determinar diàmetre. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031606   coixí de puntaire 1 acer; cartó; 
palla; 
cartolina; fil; 
cotó; fusta 

46 x 9,5 cm. de diàmetre 
Dimensions 

anònim  segle XX  29/05/2003; bo   

MMT031607   càntir 1 roure; ferro 31 x 30 x 23 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031608   bóta 1 cuir; banya 27 x 15 x 5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  29/05/2003; bo   

MMT031609   escupidera 1 esmalt; metall 3 x 26 x 15,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  29/05/2003; 
regular 

  

MMT031610   olla  ferro; aram 33 x 24 diàmetre vora 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  29/05/2003; bo   

MMT031611   punta de llança 1 ferro 45 x 6 x 4,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  29/05/2003; 
dolent 

  

MMT031612   cos timbal 1 llautó 30,5 x 36 cm. de 
diàmetre Dimensions 

anònim  segle XIX  29/05/2003; 
dolent 

  

MMT031613   Palanca 
d'impremta 

1 ferro 63 x 6,5 x 4 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT031614   jou 1 alzina 130 x 53 x 8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XIX segle XX  29/05/2003; 
dolent 

  

MMT031615   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031616   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031617   odre 1 corda; cuir 88 x 35 x 17 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  29/05/2003; 
regular 

  

MMT031618 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 36 x 51,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031619 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52 x 47 cm Dibuix: 
43 x 27,5 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031620   enteixinat 1 pi 27 x 55 x 1,8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XV  29/05/2003; 
regular 

  

MMT031621   merder 1 argila 37 x 34 cm. Dimensions anònim  segle XIX  29/05/2003; bo   
MMT031622   bombes d'artilleria 56 plom Entre 1,6 i 5 cm. de 

diàmetre.  Dimensions 
anònim  segle XVII segle 

XVIII 
 29/05/2003; bo   



 

 

MMT031623   fotografia 1 paper Fotografia: 29 x 30,5 cm 
Soport: 50 x 40 cm 
Dimensions 

anònim Escuela de Ballet segle XX  29/05/2003; bo   

MMT031624   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 41 x 58 cm Dimensions desconegut  segle XX  29/05/2003; bo   

MMT031625 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 86 x 50,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/05/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031626 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 primera meitat 
segle XX 

 30/05/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031627 03/01/1989  dibuix sobre taula 1 aglomerat de 
fusta 

78 x 48 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1949  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031628   rajola 1 argila Rajola: 9 x 8,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  30/05/2003; bo   

MMT031629 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 58,5 x 38,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

Desnudo segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031630 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 69 x 98,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031631 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 51 x 75 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031632 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 64 x 72,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031633 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 74,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031634 03/01/1989  dibuix sobre taula 1 aglomerat de 
fusta 

80 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031635 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 24 x 31,5 cm Soport: 37 x 
44,5 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031636 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31 x 24 cm Soport: 44,5 x 
37 cm Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1944  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031637 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 52 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031638 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 75,5 x 53 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031639 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 62 x 39 cm Soport: 74 x 
52,5 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031640 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 37,5 x 105 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031641 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 47 x 100,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031642 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 54,5 x 51,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031643 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 42 x 75 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1944  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031644 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 52,5 x 70 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031645   capella 1 noguera 220 x 56 x 35 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 02/06/2003; bo   

MMT031646   safa 1 CERÀMICS 6,5 X 22 cm Dimensions anònim 
Curto Homedes, 
Albert 

 segle X segle XI Tortosa 27/11/2009; bo   

MMT031647 23/02/2007  setrill 1 pasta 
ceràmica; 
argila 

34 X 20 cm Dimensions anònim  segle XIX  28/12/2009; bo donació, Josep Roig, 
23/02/2007 

 

MMT031648   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031649   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031650   làmpara de 
quiròfan 

1 porcellana; 
llautó; ferro; 
coure; acer; 
vidre 

77 x 50 cm. de diàmetre. 
Dimensions 

anònim  segle XX  02/06/2003; bo   

MMT031651   tamboret d'us 
mèdic 

1 ferro; acer Plegat: 45 x 31 cm. 
Desplegat: 67 x 31 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  02/06/2003; bo   

MMT031652   tamboret d'us 
mèdic 

1 ferro; acer Plegat: 45 x 29 cm. 
Desplegat: 60 x 29 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  02/06/2003; bo   

MMT031653   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031654   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031655   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031656   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT031657   rajola 6 argila Rajola: 20 x 20 cm. 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 02/06/2003; 
regular 

  

MMT031658   rajola 1 argila Rajola: 20 x 5 cm. 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 02/06/2003; 
regular 

  

MMT031659   rajola 5 argila Rajola: 17 x 20 cm. (dos 
de senceres).La resta 
tallades. Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 02/06/2003; bo   

MMT031660   placa 1 pintura; 
marbre blanc 

46 x 70 x 2 cm. 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 02/06/2003; bo   

MMT031661   placa 1 pintura; 
marbre blanc 

46 x 69,5 x 2 cm. 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 02/06/2003; bo   

MMT031662   placa 1 pintura; 
marbre blanc 

60 x 44 x 2 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031663   placa 1 arenosa 50 x 36 x 4 cm. 
Dimensions 

anònim  00/00/1956  02/06/2003; bo   

MMT031664 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031665 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52,5 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031666 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 36,7 x 50,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031667 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 47,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031668 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 52,5 x 37,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  02/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031669   rajola 3 argila 11 x 10 x 2 cm 12 x 8 x 2 
cm 14,5 x 9,5 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031670   placa 1 escaiola 12 x 14 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031671   màquina de 
tricotar 

1 cordill; acer; 
fusta 

cada placa: 36,5 x 58 x 
1,5 cm pinta: 11 x 46 x 1 
cm Dimensions 

anònim  segle XX  02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031672   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031673   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031674   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031675   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031676   vora de recipient 37 porcellana  Pickman Sevilla  últim quart segle 
XIX 

 02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031676   informe de 
recipient 

21 porcellana  Pickman Sevilla  últim quart segle 
XIX 

 02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031676   vaixella  porcellana  Pickman Sevilla  últim quart segle 
XIX 

 02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031676   informe de 
recipient 

29 porcellana  Pickman Sevilla  últim quart segle 
XIX 

 02/06/2003; 
dolent 

  

MMT031677   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031678   mirall 1 pi; ferro 118 x 78 x 12 cm. 
originalment amb 
pinacles. Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVI primera meitat 
segle XVII 

 03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031679   anella 1 ferro 1 x 5 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  desconegut  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT031680   placa 1 escaiola 73 x 102 x 6,5 cm. 
Dimensions 

Gasulla, R.  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031681   placa 1 escaiola 68 x 68 x 5,5 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XX  03/06/2003; bo   

MMT031682   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031684   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031685 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 61,5 x 77,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Ebro arriba segle XX  03/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031686   pintura sobre tela 1 tela 65,5 x 50 cm Dimensions anònim  segona meitat 
segle XIX 

 03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031687   pintura sobre tela 1 tela 65,5 x 50 cm Dimensions anònim  segona meitat 
segle XIX 

 03/06/2003; 
dolent 

  

MMT031688   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031689   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT031690   dibuix 1 paper 61 x 45 cm. Dimensions Oriol, Teresa  22/06/1949  03/06/2003; 
regular 

  

MMT031691   pintura sobre tela 1 tela 34 x 50 cm Dimensions anònim  primera meitat 
segle XX 

 04/06/2003; 
regular 

  

MMT031692   pintura sobre tela 1 tela 70 x 50 cm Dimensions Equipo Crònica  primer quart segle 
XX 

 04/06/2003; 
regular 

  

MMT031693   dibuix sobre paper 1 paper 54,5 x 39 cm Soport: 69 x 
54 cm Dimensions 

Cerveto, A.  segle XX  04/06/2003; 
regular 

  

MMT031694   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XX 

 04/06/2003; 
regular dolent 

  

MMT031695   thymiaterion 1 argila Aproximadament 16 x 9 x 
10,5 cm.  Dimensions 

anònim  segona meitat 
segle XX 

 04/06/2003; 
dolent 

  

MMT031696 03/01/1989  dibuix sobre cartó 1 cartó 73,5 x 102,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  regular dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031697 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 122 x 95,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  04/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031698   pintura sobre tela 1 tela 116 x 81 cm Dimensions Crosa Burgues, 
Manel 

 segona meitat 
segle XX 

 05/06/2003; bo   

MMT031699   pintura sobre tela 1 tela 99 x 99 cm Dimensions Guillén Català, Josep Los Monegros 00/00/1996  05/06/2003; bo   
MMT031700 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 70,5 x 98 cm Dimensions Costa, Santiago, 

atribuït a 
 segle XX  05/06/2003; 

dolent 
dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031701 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 70,5 x 98 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031702   pintura sobre tela 1 tela 99 x 147 cm Dimensions Vázquez Targa, Josep Les primeres llums 00/00/1987  05/06/2003; bo   
MMT031703   pintura sobre tela 1 tela 114 x 146 cm Dimensions Tosar Granados, 

Manuel 
Centinelas de la 
blanca paz 

últim quart segle 
XX 

 05/06/2003; 
regular 

  

MMT031704   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 66 x 116 cm Dimensions Fortuño, A.  00/00/1983  05/06/2003; 
regular 

  

MMT031705   pintura sobre tela 1 tela 100 x 80 cm Dimensions Andreu, X.  00/00/1987  05/06/2003; bo   
MMT031706   pintura sobre tela 1 tela 146 x 114 cm Dimensions Juncosa, Esther  00/00/1979  05/06/2003; bo   
MMT031707   pintura sobre tela 1 tela 55 x 31,5 cm Dimensions Cerveto, A., atribuït a  segon quart segle 

XX 
 05/06/2003; 

regular 
  

MMT031708   pintura sobre tela 1 tela 33,5 x 48,5 cm 
Dimensions 

Cerveto, A.  00/00/1925  05/06/2003; 
regular 

  

MMT031709   pintura sobre tela 1 tela 54,5 x 31,5  Dimensions Cerveto, A., atribuït a  segon quart segle 
XX 

 05/06/2003; 
regular 

  

MMT031710   gerreta 1 argila 14,5 x 9 cm diàmetre vora 
Dimensions 

anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 segle XI Tortosa 05/06/2003; bo   

MMT031711   tinter 1 marbre negre 6,6 x 5,4 x 5,5 cm. 
Dimensions 

anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 primera meitat 
segle XI 

Tortosa 05/06/2003; 
regular 

  

MMT031712   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 42 x 42,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/06/2003; 
regular 

  

MMT031713   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031714   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 46,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Desnudo segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031715   pintura sobre 
paper 

1 cartó 52,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031716   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031717   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 33 x 24,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031718   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 30,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031719   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 30 x 44 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031720   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 33 x 25,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
dolent 

  

MMT031721   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 43,5 x 30 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

Cabeza segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031722   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52,5 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031723   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26,5 x 34,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; bo   

MMT031724   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; bo   

MMT031725   pintura sobre 
paper 

1 cartolina 32,5 x 25 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031726   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031727   pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/06/2003; 
regular 

  

MMT031728 03/01/1989  estàtua dempeus 1 argila 27 x 19 x 12 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031729 03/01/1989  estàtua dempeus 1 argila 36 x 15 x 17 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT031730 03/01/1989  cap 1 argila 34,5 x 19,5 x 24 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  17/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031731   bust 1 guix 48 x 35,5 x 23 cm 
Dimensions 

Querol, Agusti, 
atribuït a 

 00/00/1877  17/06/2003; bo   

MMT031732   Verge 1 guix 64 x 25 x 20 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  17/06/2003; bo   

MMT031733   cap 1 argila 28 x 24 x 20 cm 
Dimensions 

Querol, Agusti, 
atribuït a 

 segona meitat 
segle XIX 

 17/06/2003; 
regular 

  

MMT031734 03/01/1989  grup escultòric 1 argila 27 x 44 x 30,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Galatea segle XX  17/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031735   imatge 1 guix 80 x 29 x 25 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  17/06/2003; 
regular 

  

MMT031736 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031737 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031738 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 35 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031739 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031740 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26 x 34,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  17/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031741 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26 x 34,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  17/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031742 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26 x 34,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031743   tapadora 1 argila 2,7 x 13,1 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031744   safa 1 argila 7 x 19 cm. Dimensions anònim  primera meitat 
segle XI 

Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031745   plat 1 argila 5,8 x 17 cm. Dimensions anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031746   cassola 1 argila 7 x 21 x 37 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031747   plat 1 argila 5,6 x 21,8 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031748 28/09/1999  gerreta 1 argila 15,2 x 13,4 x 11,5 cm. 
Dimensions 

anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 segona meitat 
segle X primer 
quart segle XI 

Tortosa 06/06/2003; 
regular 

, 28/09/1999 Baixa, duplicació fitxes 
d'un registre antic, 
30/09/2013 

MMT031749   gerra 1 argila 17 X 12 cm. Dimensions anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031750   gerra 1 argila 16 x 11 cm. Dimensions anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 segle XI Tortosa 06/06/2003; 
regular 

  

MMT031751   gerra 1 argila 19 x 11 x 20 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XI  06/06/2003; 
regular 

  

MMT031752   nina 1 argila 8,56 x 2,40 cm 
Dimensions 

anònim 
Martínez Tomàs, Joan 

 segle XI Tortosa 10/06/2003; 
regular 

  

MMT031753   hatam (segell 
islàmic) 

1 bronze 2,2 x 0,7 cm. (mànec) 0,9 
cm. (matriu) Dimensions 

anònim  segle X segle XI Miravet 06/06/2003; bo   

MMT031754   gerra 1 argila 22,5 x 19 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 10/06/2003; 
regular 

  

MMT031755   part de recipient 10 argila  anònim  segle XII segle XVI Tortosa 11/06/2003; 
regular 

  

MMT031756   part de recipient 4 argila  anònim  segle XII segle XVI Xativa 11/06/2003; 
regular 

  

MMT031757   part de recipient 2 argila  anònim  segle XII segle XVI València 11/06/2003; 
regular 

  

MMT031758   part de recipient 1 argila 3 x 3,5 cm Dimensions anònim  segle XII segle XVI Miravet 11/06/2003; 
regular 

  

MMT031759   rajola 1 argila 13 x 13 x 0,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XIX  11/06/2003; bo   

MMT031760   rajola 1 argila 11 x 8 x 1,8 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  12/06/2003; 
dolent 

  

MMT031761   rajola 1 argila 10 x 10 x 1,7 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XV 

 12/06/2003; 
dolent 

  

MMT031762   rajola 1 argila 9,3 x 9,3 x 1,8 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XV 

 12/06/2003; 
dolent 

  

MMT031763   rajola 1 argila 9,4 x 9,4 x 1,3 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XV 

 12/06/2003; 
dolent 

  

MMT031764   rajola 36 argila 13 x 13 x 1,9 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

MMT031765   rajola 1 argila 13,8 x 13,8 x 1,5 cm. 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XVII 

 13/06/2003; 
dolent 

  

MMT031766   rajola 1 argila Fragment: 12 x 14 x 1,5 
cm. Dimensions 

anònim  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT031767   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,6 cm. 
Dimensions 

anònim  segle XVIII  13/06/2003; 
dolent 

  

MMT031768   bust 1 escaiola 15,5 x 13 x 9 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  17/06/2003; 
dolent 

  

MMT031769   gerra 1 argila 23 x 20,5 cm Dimensions no informat  segle XX  17/06/2003; bo   
MMT031770   gerra 1 argila 37 x 26 cm Dimensions no informat  segle XX  17/06/2003; bo   
MMT031771 03/01/1989  pintura sobre 

tablex 
1 linòleum 52,5 x 37,5 cm 

Dimensions 
Costa, Santiago Desnudo segle XX  18/06/2003; 

regular 
dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031772 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031773 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 53 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031774 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031775 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Nebrina casa 
Gamgo 

segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031776 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 35 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031777 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Ebro. Roca Roja segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031778 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031779 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031780 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Neblina en el Ebro 
Mora. 

segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031781   pintura sobre tela 1 tela 71 x 58,5 cm Dimensions Juncosa, Esther  00/00/1974  18/06/2003; bo   
MMT031782   pintura sobre tela 1 tela 72 x 53 cm Dimensions Bonet, E.  00/00/1976  18/06/2003; bo   
MMT031783 03/01/1989  pintura sobre 

paper 
1 cartó 52,5 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 

03/01/1989 
 

MMT031784 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031785 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031786 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031787 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago Albarrecitas segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031788 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 30 x 43 cm Dimensions Costa, Santiago Desnudo segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031789 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Afueras de Madrid segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031790 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 52,5 x 37,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031791 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26 x 34,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031792 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26 x 34,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031793 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26 x 34,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031794 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 26,5 x 35 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031795 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031796 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031797 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 34,5 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago María segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031798 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 33 x 23 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031799 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 32 x 22 cm Soport: 34 x 
24 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031800 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Coturmo dia gris segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031801 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 33 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago Caballos re....ta segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031802 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 53 x 38 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031803 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031804 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Dextrina segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031805 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Montes de Aragón segle XX  18/06/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031806 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT031807 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Horanos de 
Montoro Teruel 

segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031808 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031809 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 37,5 x 51,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Zona Murcia segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031810 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago Montes de Aragón segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031811 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031812 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 37,5 x 52,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031813 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 33 x 45 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031814 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 37 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031815 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum 50,5 x 36,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031816 03/01/1989  pintura sobre taula 1 cartó 36,5 x 50,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031817 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó; paper 24 x  18 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  20/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031818 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 linòleum; 
paper 

23,5 x  17 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/06/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031819 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina 59,5 x 75 cm Dimensions anònim  segle XX  18/06/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031820   llàntia islàmica 1 argila 14 x 7,5 x 7 cm 
Dimensions 

anònim  segle XI  26/06/2003; bo   

MMT031821   gerra 1 argila 16,5 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI  26/06/2003; 
regular 

  

MMT031822   tapadora 1 argila 4 x 12,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI  26/06/2003; bo   

MMT031823   trespeus 1 argila 8 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XI Tortosa 26/06/2003; bo   

MMT031824   safa 1 argila 32 x 7,6 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle X Tortosa 27/06/2003; 
dolent 

  

MMT031825   gerra 1 argila 29,8 x 23 cm.diàmetre 
màxim. Dimensions 

anònim  segle XI  27/06/2003; 
dolent 

  

MMT031826   estela 1 calcària 96 x 66,5 x 13 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV primera 
meitat segle XVI 

 30/06/2003; bo   

MMT031828   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031829   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031830   àmfora 1 argila 80 x 31 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  romà  02/07/2003; 
regular 

  

MMT031831   tenalla 1 argila 72 x 46 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  baixa edat mitjana  02/07/2003; 
regular 

  

MMT031832   tenalleta 1 argila 44 x 34 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  baixa edat mitjana  02/07/2003; 
regular 

  

MMT031833   pivot d'àmfora 1 argila 21 x 19,5 x 8,5 cm 
diàmetre pivot 
Dimensions 

anònim  romà Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

MMT031834   catúfol 2 argila 1: 33 x 15 cm diàmetre 
màxim 2: 31 x 15 cm 
diàmetre màxim 
Dimensions 

anònim  desconegut Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

MMT031835   boca de tenalla 1 argila 9 x 19 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

MMT031836   pivot d'àmfora 1 argila 20 x 18 x 6 cm diàmetre 
pivot Dimensions 

anònim  romà Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

MMT031837   boca de tenalla 1 argila 8 x 21 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

anònim  segle XV Tortosa 02/07/2003; 
regular 

  

MMT031838 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 34,5 x 50 cm Dimensions Costa, Santiago  00/00/1944  07/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031839 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 35,5 x 51 cm 
Dibuix: 25 x 34,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031840 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 37,5 x 51,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1944  07/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031841 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 53,5 x 32,5 cm 
Dibuix: 43,5 x 25 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031842 03/01/1989 pintura dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 51 x 35,5 cm 
Dibuix: 43 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT031843 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 46,5 x 37 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031844 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52 x 37 cm Dibuix: 
43 x 25 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031845 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 36 x 30 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031846 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 33 x 33 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031847  pintura escultura exempta 1 guix 93 x 59 x 32 cm 
Dimensions 

no informat  desconegut  07/07/2003; 
regular 

  

MMT031848  pintura bust amb peanya 1 marbre blanc 72 x 77 x 36 cm 
Dimensions 

no informat  desconegut  07/07/2003; bo   

MMT031849  pintura estela 1 calcària 186 x 63 x 42 cm 
Dimensions 

no informat  romà  07/07/2003; 
regular 

  

MMT031850  pintura estela 1 guix 186 x 63 x 10 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  09/07/2003; bo   

MMT031851   pintura sobre tela 1 tela 112 x 94,5 cm 
Dimensions 

Moises, Julio  00/00/1939  08/07/2003; bo   

MMT031852   guadamassil 1 cuir Amb marc de fusta: 83 x 
65 cm. Fragments: des de 
15 x 9 a 10 x 4 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  09/07/2003; 
dolent 

  

MMT031853   guadamassil 1 cuir Amb marc de fusta: 62 x 
67,8 cm. Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  09/07/2003; 
dolent 

  

MMT031854   guadamassil 1 cuir Amb marc de fusta: 113 x 
78 cm. Fragment 
conservat al marc: 69 x 
78 cm. Fragments solts: 
entre 35 x 47 i 5 x 5,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  09/07/2003; 
dolent 

  

MMT031855   guadamassil 1 cordill; cuir 35,8 x 21,4 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  09/07/2003; 
dolent 

  

MMT031856   guadamassil 1 cordill; cuir Amb marc: 47,8 x 33 cm. 
Sense marc: 32 x 16,2 
cm. Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  09/07/2003; 
dolent 

  

MMT031857 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52 x 37 cm 
Dibuix:43 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031858 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52 x 37 cm 
Dibuix:45,5 x 30 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031859 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 51 x 35,5 cm 
Dibuix:42 x 27 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031860 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52,5 x 37 cm 
Dibuix:43,5 x 30 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031861 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 35,5 x 51 cm 
Dibuix:26,5 x 42,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031862 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 37,5 x 52 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031863 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52,5 x 37 cm 
Dibuix: 47 x 31 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031864 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 51 x 35,5 cm 
Dibuix: 42,5 x 27 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031865 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 51 x 35,5 cm 
Dibuix: 43 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031866 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 51 x 35,5 cm 
Dibuix: 43 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031867 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 53 x 37 cm Dibuix: 
39 x 24,5 cm Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/07/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031868 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43 x 30 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  11/07/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031870   gerra 1 argila 31 x 31 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  neolític antic 
postcardial 

Tortosa 11/07/2003; 
regular 

donació, Esteve 
Gálvez, Francesc 

 

MMT031871   gerra 1 argila 22 x 16 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  neolític antic 
postcardial 

Roquetes 11/07/2003; 
regular 

donació, Esteve 
Gálvez, Francesc 

 

MMT031872   gerra 1 argila 18 x 13 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  neolític antic 
postcardial 

Roquetes 11/07/2003; 
regular 

donació, Esteve 
Gálvez, Francesc 

 



 

 

MMT031873   molí de pedra 1 calcària 59 x 8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  ibèric  20/10/2003; 
regular 

 Baixa, duplicació fitxes 
d'un registre antic, 
30/09/2013 

MMT031874 03/01/1989  jacent 1 argila 12 x 24,5 x 11,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031875 03/01/1989  escultura exempta 1 escaiola 35 x 15 x 11,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031876 03/01/1989  escultura exempta 
d'un peu 

1 escaiola 7,5 x 16 x 18 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago ... OS PASOS segle XX  20/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031877 00/11/1982  molí de pedra  pedra 81 x 17 x 18 cm 
Dimensions 

no informat  ibèric  20/10/2003; 
dolent 

, 00/11/1982 Baixa, duplicació fitxes 
d'un registre antic, 
30/09/2013 

MMT031878 03/01/1989  escultura 1 argila 40,5 x 37 x 18 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031879   escut 1 pedra 47 x 44 x 7  Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

MMT031880 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 40,5 x 62 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031881 03/01/1989  pintura sobre 
tablex 

1 linòleum Peça: 26 x 34 cm Soport: 
37,5 x 43,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Madre segle XX  20/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031882   base de columna 1 pedra 48 x 24 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

MMT031883 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartolina Peça: 42 x 25,5 cm 
Soport: 52,5 x 37 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  20/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031884   guadamassil 1 cuir 59,5 x 80 cm Dimensions anònim  segle XVI segle XVII  21/10/2003; 
dolent 

  

MMT031885   guadamassil 1 cuir 78 x 57 cm Dimensions anònim  segle XVI segle XVII  21/10/2003; 
dolent 

  

MMT031886   pes 1 pedra 30 x 42 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

MMT031887   barrot 1 pedra 61 x 22 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

MMT031888   pes 1 pedra 28 x 26 cm Dimensions no informat  modern 
contemporani 

 20/10/2003; 
regular 

  

MMT031889   aiguabeneitera 1 pedra; pedra 
de la cinta 

25 x 39 x 18  Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 20/10/2003; 
regular 

  

MMT031890   molí de pedra 1 pedra 
volcànica 

54 x 26 x 17 cm 
Dimensions 

no informat  romà  22/10/2003; 
regular 

  

MMT031891   aiguabeneitera 1 pedra 15 x 31 x 30 cm 
Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

MMT031892   projectils de pedra 1 pedra 19/20 cm  Dimensions no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

MMT031893 03/01/1989  cap 1 escaiola 39 x 19 x 23 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  22/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031894   pica 1 pedra 29 x 26 x 26 cm 
Dimensions 

no informat  medieval  22/10/2003; 
regular 

  

MMT031895   bust 1 escaiola 43,5 x 28 x 20 cm 
Dimensions 

Abril, Joan  segle XX  22/10/2003; bo   

MMT031896   cornisa 1 pedra 37 x 36 x 10 cm 
Dimensions 

no informat  romà  22/10/2003; 
dolent 

  

MMT031897 03/01/1989  imatge 1 escaiola 63 x 24 x 12 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031898 03/01/1989  imatge 1 escaiola 64 x 22,5 x 14,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031899   bust 1 escaiola 59.5 x 39 x 28 cm 
Dimensions 

Álgueró, Rafael  00/00/1889  29/10/2003; 
regular 

  

MMT031900 03/01/1989  bust 1 escaiola 77,5 x 65 x 39 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  23/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031901 03/01/1989  imatge 1 escaiola 65,5 x 30 x 14,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031902 03/01/1989  escultura 1 escaiola 62,5 x 23,5 x 16,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031903   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat C/Sant Domènec-
Claveguera 

 Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT031904   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT031905   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT031906   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Desconegut  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT031907 03/01/1989  escultura 1 escaiola 43 x 31 x 23 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031908 03/01/1989  escultura 1 escaiola 65 x 26,5 x 26 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT031909 03/01/1989  escultura 1 escaiola 50 x 36 x 19 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  28/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031910   escultura 1 calcària 9 x 5,5 x 3 cm. 
Dimensions 

anònim  medieval Ascó 19/12/2003; 
regular 

  

MMT031911 03/01/1989  escultura 
adossada 

1 escaiola 33 x 28,5 x 28 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  28/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031912 03/01/1989  escultura 1 escaiola 30,5 x 16,5 x 20 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  28/10/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031913 03/01/1989  peus 1 escaiola 11,5 x 25 x 20,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/10/2003; 
indeterminat 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031914   mà dreta 1 escaiola 14 x 5,5 x 4 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  30/10/2003; bo   

MMT031915   braç dret 1 escaiola 2,5 x 11 x 2,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  30/10/2003; bo   

MMT031916   escultura 1 escaiola 8,5 x 8,5 x 13,2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  30/10/2003; 
indeterminat 

  

MMT031917   braç esquerra 1 escaiola 10 x 11,5 x 2,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  30/10/2003; bo   

MMT031918 03/01/1989  escultura 1 argila 18,5 x 26,5 x 12,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031919 03/01/1989  escultura 1 escaiola 30,5 x 55 x 27 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

HERCULES segle XX  10/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031920 03/01/1989  escultura 1 guix 28 x 41,5 x 17 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031921 03/01/1989  escultura 1 argila 20,5 x 36 x 15,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031922 03/01/1989  bust 1 escaiola 45 x 30 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  10/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031923 03/01/1989  cap 1 escaiola 38,5 x 23,5 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  10/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031924 03/01/1989  cap 1 escaiola 36,2 x 18 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  10/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031925 03/01/1989  escultura 1 escaiola 34,5 x 70 x 25 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031926 03/01/1989  escultura 1 escaiola 42 x 21,2 x 14,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  10/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031927   aixada 1 acer 35 x 8 cm Dimensions no informat  segle XX  13/10/2003; 
dolent 

  

MMT031928   placa 1 pasta 
ceràmica 

5 x 12 x 1,8 cm. 
Dimensions 

no informat    13/11/2003; 
dolent 

  

MMT031929 03/01/1989  cap 1 escaiola 36 x 21,5 x 23 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/10/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031930 03/01/1989  cap 1 escaiola 37 x 20 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  10/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031931 03/01/1989  bust 1 escaiola 46 x 32,7 x 17 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Polo segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031932   peu esquerra 1 escaiola 16,3 x 22,3 x 9 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  10/11/2003; bo   

MMT031933 03/01/1989  escultura 1 guix 27 x 27,5 x 27 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  17/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031934 03/01/1989  escultura 1 escaiola 63 x 21 x 10,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031935 03/01/1989  escultura 1 argila 38 x 25 x 14 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031936 03/01/1989  bust 1 escaiola 42 x 42,2 x 17,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031937 03/01/1989  bust 1 escaiola 42 x 42,2 x 17,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031938 03/01/1989  cap 1 escaiola 37,5 x 23,5 x 23,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031939 03/01/1989  escultura 1 escaiola 28 x 46,5 x 39,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031940 03/01/1989  escultura 1 escaiola 49.5 x 25,5 x 15 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031941 03/01/1989  escultura 1 escaiola 18 x 21 x 12 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  10/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031942   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT031943   clau de crucifixió 1 ferro 1,5 cm Dimensions Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo   

MMT031944   clau de crucifixió 1 ferro 2,5 cm Dimensions Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo   

MMT031945   clau de crucifixió 1 fusta 2,7 cm Dimensions Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo   

MMT031946   clau de crucifixió 1 fusta 3,7 cm Dimensions Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo   



 

 

MMT031947   clau de crucifixió 1 fusta 5,5 cm Dimensions Riba Garcia, Carles, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo   

MMT031948 03/01/1989  escultura 1 escaiola 47,5 x 18,5 x 13,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  11/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031949 03/01/1989  escultura 1 escaiola 41 x 53 x 46 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  12/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031950 03/01/1989  escultura 1 escaiola 52,7 x 35,5 x 19,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  12/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031951   bust 1 argila 69,5 x 43 x 27 cm 
Dimensions 

Cardona, T.  segle XX  12/11/2003; 
dolent 

  

MMT031952 03/01/1989  cap 1 escaiola 39,5 x 18,5 x 22 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  12/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031953 03/01/1989  escultura 1 escaiola 29,5 x 46,5 x 31,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  17/11/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031954 03/01/1989  màscara 1 escaiola 27 x 17 x 16 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031955 03/01/1989  màscara 1 escaiola 25,5 x 16 x 10,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031956 03/01/1989  cap 1 escaiola 64 x 25,3 x 43,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

Diana segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031957 03/01/1989  escultura 1 escaiola 70 x 59 x 32 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031958 03/01/1989  bust 1 escaiola 70,3 x 41,5 x 29 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

Maragarita segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031959 03/01/1989  escultura 1 escaiola 36 x 70,6 x 33,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031960   BN2G 1 sílex 6,5 x 2,8 x 0,5 cm 
Dimensions 

anònim  neolític  17/11/2003; bo   

MMT031961 03/01/1989  bust 1 escaiola 87 x 70 x 49 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

Optimismo segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031962 03/01/1989  escultura 1 escaiola 40,5 x 107 x 26 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031963 03/01/1989  bust 1 escaiola 56,5 x 45 x 24 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  17/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031964   escultura 1 escaiola 61,1 x 27,4 x 4 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  18/11/2003; bo   

MMT031965 03/01/1989  escultura 1 argila 36 x 30 x 22,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/11/2003; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031966 03/01/1989  bust 1 guix 58,5 x 38 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  20/11/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031967   cap 1 guix 25,5 x 18 x 25,5 cm 
Dimensions 

Alcoverro, J., atribuït 
a 

 segle XX  20/11/2003; 
regular 

  

MMT031968   escultura 1 guix 51,5 x 30,5 x 87 cm 
Dimensions 

Reberter Resurrección segle XX  20/11/2003; bo   

MMT031969   safa 1 argila 10 x 15 cm. Dimensions no informat  segle X segle XI Tortosa 19/11/2003; 
regular 

  

MMT031970   safa 1 argila 6 x 10,7 cm diàmetre peu 
Dimensions 

no informat  segle X segle XI Tortosa 19/11/2003; 
regular 

  

MMT031971   safa 1 argila 6 x 10,6 cm diàmetre peu 
Dimensions 

no informat  segle X segle XI Tortosa 19/11/2003; 
regular 

  

MMT031972   safa 1 argila 5 x 6,6 cm diàmetre peu 
Dimensions 

no informat  segle X segle XI Tortosa 19/11/2003; 
regular 

  

MMT031973   ungüentari 1 vidre 2,7 x 3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031974   agulla d'os 1 os 7,4 x 0,7 x 0,8 cm 
Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031975   agulla d'os 1 os 5 x 0,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031976   agulla d'os 1 os 2 x 1 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031977   agulla d'os 1 os 6,2 x 0,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031978   agulla d'os 1 os 5,9 x 0,8 cm diàmetre 
màxim (cap) 0,5 cm 
diàmetre màxim (cos) 
Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031979   agulla d'os 1 os 2,8 x 0,6 x 0,2 cm 
Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031980   agulla d'os 1 os 7,6 x 0,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031981   fitxa de joc 1 os 0,8 x 0,8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/11/2003; 
regular 

  

MMT031982   ullal 1 ullal 6,5 x 1,6 x 0,5 cm 
Dimensions 

no informat    19/11/2003; 
regular 

  



 

 

MMT031983   ullal 4 ullal 9 x 1,7 x 1,5 cm 7,6 x 0,8 
x 1 cm 8,5 x 1,7 x 1,2 cm 
9,4 x 1,4 x 1,4 cm 
Dimensions 

no informat    19/11/2003; 
regular 

  

MMT031984   ampolla 1 vidre 3,5 x 3,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  20/11/2003; 
regular 

  

MMT031985   ampolla 1 vidre 5,4 cm. Diàmetre 
desconegut. Dimensions 

no informat  modern  20/11/2003; 
regular 

  

MMT031986   copa 1 vidre 4,6 x 1,6 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  21/11/2003; 
regular 

  

MMT031987   broc de recipient 1 vidre 7,6 x 3,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  20/11/2003; 
regular 

  

MMT031988 03/01/1989  escultura 1 guix 72,5 x 65 x 45,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031989 03/01/1989  escultura 1 guix 127 x 38 x 41 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031990 03/01/1989  escultura 1 guix 93,2 x 39 x 33 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT031991   ampolla 1 vidre 4,8 x 5,2 x 1,6 cm 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031992   got 1 vidre 4,2 x 7,8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031993   ampolla 1 vidre 5,3 x 6,7 x 1,4 cm 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031994   ampolla 1 vidre 5,2 x 7,5 x 1,6 cm 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031995   ampolla 1 vidre 5 x 6,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031996   ansa de recipient 1 vidre 8,4 x 3,4 x 1,1 cm 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031997   ampolla 1 vidre 4,4 x 5,3 x 1,5 cm 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031998   got 1 vidre 2,1 x 5,2 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT031999   pàtera 1 vidre 7,1 x 3 x 3,1 cm. No se,n 
pot deduïr el diàmetre. 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT032000   informe de 
recipient 

1 vidre 3,9 x 3,8 x 0,4 cm 
Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT032001   ampolla 1 vidre 1,9 x 4,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
regular 

  

MMT032002   got 1 vidre 1,6 x 4,6 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT032003   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032004   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032005   tapadora 1 argila 4,8 x 13,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic Tortosa 27/11/2003; bo   

MMT032006   tapadora 1 argila 2,2 x 8 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  món islàmic  27/11/2003; bo   

MMT032007   matricula vehicle 
agricola 

1 llautó 16 x 11 cm. Dimensions no informat  primer quart segle 
XX 

 04/12/2003; 
dolent 

  

MMT032008   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032009   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032010   motllo 3 acer 7 x 7,5 diàmetre màxim. 
6,5 x 8 diàmetre màxim. 6 
x 8,5 diàmetre màxim. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XX 

 04/12/2003; bo   

MMT032011   motllo 3 argila 4 x 4 x 5,5 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  04/12/2003; bo   

MMT032012   motlle de teula 1 fusta 51 x 16,8 x 12 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  28/11/2003; 
regular 

  

MMT032013   motlle de teula 5 fusta 45,6 x 15,6 x 12 cm 51,4 
x 16,8 x 13 cm 45,5 x 
11,7 x 9,4 cm 45,6 x 15,3 
x 9,8 cm 57,6 x 10,4 x 9 
cm Dimensions 

no informat  contemporani  28/11/2003; 
regular 

  

MMT032014   motlle de teula 3 fusta 43,6 x 21 x 7,4 cm 42 x 
21,5 x 8,4 cm 34 x 20,3 x 
7,6 cm Dimensions 

no informat  contemporani  28/11/2003; 
regular 

  



 

 

MMT032015   corró 9 fusta 39,8 x 8,5 cm diàmetre 
màxim 34,9 x 5,4 cm 
diàmetre màxim 38 x 4,9 
cm diàmetre màxim 32,6 
x 8,5 cm diàmetre màxim 
40 x 8,6 cm diàmetre 
màxim 33,7 x 7 cm 
diàmetre màxim 40,6 x 
6,8 cm diàmetre màxim 
40,3 x 6,9 cm diàmetre 
màxim 39,8 x 8,7 cm 
diàmetre m Dimensions 

no informat  contemporani  01/12/2003; 
regular 

  

MMT032016   rosari 1 fusta; bronze 64 cm de llarg. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

MMT032017   creu de rosari 1 fusta; bronze 6 x 11 cm. 5,5 x 6 cm. 
Dimensions 

no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

MMT032018   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032019   motlle de teula 1 fusta 60,2 x 15,4 x 12 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  01/12/2003; 
regular 

  

MMT032020   mordaça 1 ferro 28 x 18,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; bo   

MMT032021   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032022   fòssil 1 pedra 3 x 2,5 cm. Dimensions no informat    04/12/2003; 
dolent 

  

MMT032023   rajola 1 argila 13,2 x 6,5 x 2 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  11/12/2003; 
regular 

  

MMT032024   escut 1 ferro; fusta 17,5 x 26 x 3 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; bo   

MMT032025   segell 1 cera 1,6 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVI 

 11/12/2003; 
dolent 

  

MMT032026 12/01/1952  cavallet de mar 1  4,3 x 2 x 0,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; bo donació, Bienvenida 
Vidiella, 12/01/1952 

 

MMT032027   escultura 
arquitectònica 

1 guix 53,5 x 22 x 19,5 cm 
Dimensions 

desconegut  00/00/1911  10/12/2003; 
dolent 

  

MMT032028   espasa decorativa 1 fusta 108 x 42 x 4 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; 
regular 

  

MMT032029   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032030   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032031   trofeu 
conmemoratiu 

1 coure 11,5 x 8,5 x 0,3 cm 
Dimensions 

no informat  1990  11/12/2003; bo   

MMT032032 03/01/1989  bust 1 guix 81,5 x 42 x 28,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032033   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Les Ventalles 
(Moleta del Remei) 

 Alcanar 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032034   imatge 1 fusta 74 x 26,4 x 23,5 cm 
Dimensions 

anònim Santa Rita de 
Casia 

segona meitat 
segle XIX 

 10/12/2003; bo   

MMT032035 03/01/1989  bust 1 guix 76 x 41,5 x 38 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032036   politja 2 fusta 21,4 x 9,3 x 10 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  01/12/2003; 
regular 

  

MMT032037   placa 1 guix 105 x 59 x 8 cm 
Dimensions 

anònim El hermano 
Francisco de Asís 

segona meitat 
segle XIX 

 10/12/2003; bo   

MMT032038 03/01/1989  relleu 1 guix 40,5 x 31,5 x 5,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  03/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032039   escultura 1 guix 41,5 x 34 x 16 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  10/12/2003; 
regular 

  

MMT032040   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032041   càmera fotogràfica 1 llautó; vellut; 
pell; 
baquelita; 
cartó; metall; 
fusta 

Càmera: tancada: 13 x 
9,6 x 4 cm oberta: 13 x 
9,6 x 16,2 cm Funda: 14 x 
10 x 6,5 cm Dimensions 

Ica a.= g  primer quart segle 
XX 

 02/12/2003; 
regular 

  

MMT032042   caixa de càmera 
fotogràfica 

1 pell; vidre; 
metall; fusta 

15 x 23,5 x 14,5 cm 
Dimensions 

Dr. Krügener's Delta-
Camera Pa 

 primer quart segle 
XX 

 02/12/2003; 
regular 

  

MMT032043   càmera fotogràfica 1 baquelita; 
ferro; pell; 
vidre; crom; 
llautó; fusta 

tancada: 24,5 x 17,8 x 7,7 
cm oberta, màximes: 24,5 
x 17,8 x 49 cm 
Dimensions 

Photo-Vulga  primer quart segle 
XX 

 02/12/2003; 
regular 

  



 

 

MMT032044   estoig plaques 
fotogràfiques 

1 baquelita; 
ferro; cartó; 
pell; llautó; 
fusta 

22 x 16 x 1,8 cm 
Dimensions 

Photo-Vulga  primer quart segle 
XX 

 02/12/2003; 
regular 

  

MMT032045   estoig plaques 
fotogràfiques 

1 ferro; pintura; 
pell; fusta 

14,2 x 9,7 x 0,5 cm 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XX 

 03/12/2003; 
regular 

  

MMT032046   part de càmera 
fotogràfica 

1 vellut; ferro; 
llautó; fusta 

13 x 2,6 x 7,1 cm 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XX 

 03/12/2003; 
regular 

  

MMT032047   part de càmera 
fotogràfica 

1 ferro; fusta 23,5 x 14,5 x 0,7 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  15/12/2003; 
regular 

  

MMT032048   caixa de clitxés 
fotogràfics 

6 tinta; llautó; 
paper; vidre; 
fusta 

14,1 x 6,4 x 8,2 cm 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XX 

 03/12/2003; 
regular 

  

MMT032049   placa fotogràfica 4 vellut; llautó 15 x 10 x 0,4 cm 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 02/12/2003; 
regular 

  

MMT032050   part de càmera 
fotogràfica 

1 llautó; fusta 17 x 12,9 x 0,2 cm 
Dimensions 

anònim  primera meitat 
segle XX 

 05/12/2003; 
dolent 

  

MMT032051   caixa de placa 
fotogràfica; placa 
fotogràfica 

1 vellut; llautó placa: 13 x 7,5 x 0,4 cm 
caixa: 13,4 x 8,2 x 1,5 cm 
Dimensions 

Agfa  primera meitat 
segle XX 

 02/12/2003; 
dolent 

  

MMT032052   motlle 1 guix 34 x 23 x 27 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  10/12/2003; 
regular 

  

MMT032053   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032054   manòmetre 1 vidre; ferro 29 x 8,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  contemporani  11/12/2003; 
dolent 

  

MMT032055   esclops 2 espart; fusta 30,5 x 11,5 x 8,5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; bo   

MMT032056   escut 1 fusta 20 x 20,4 x 5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  10/12/2003; bo   

MMT032058   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032059   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032060   corona 1 llautó 29 x 29 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; bo   

MMT032061   coronament de 
l'estendard 

1 bronze 26 x 38 x 1 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; bo   

MMT032062   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032063   moneda 1 coure 3,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032064   relleu 1 bronze; 
marbre 

Soport: 47,2 x 30,3 x 2,5 
cm Obra: 34,8 x 23,5 x 
5,5 cm Dimensions 

Algueró, P.  00/00/1903  10/12/2003; bo   

MMT032065   planxa 1 ferro 8,5 x 14,5 x 10 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  11/12/2003; 
dolent 

  

MMT032066   maleta de pintures 1 fusta Tancada: 40,3 x 54,8 x 
7,5 cm Oberta: 83,5 x 
54,8 x 4,2 cm Dimensions 

anònim  segle XX  10/12/2003; bo   

MMT032067   gravat 1 fusta 63,9 x 48,1 cm 
Dimensions 

Padrós  00/00/1903  12/01/2004; 
regular 

  

MMT032068   pes 1 ferro 36 x 24 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  desconegut  02/12/2003; 
dolent 

  

MMT032069   pes 1 ferro 10 x 23 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  desconegut  02/12/2003; 
dolent 

  

MMT032070   pes 1 jaspi de la 
Cinta 

19 x 21 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  desconegut  02/12/2003; 
dolent 

  

MMT032071   ansa d'àmfora 1 argila 11 x 3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; bo   

MMT032072   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032073   pes de xarxa 1 plom 3,4 x 1,8 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  romà  03/12/2003; 
regular 

  

MMT032074   pes de xarxa 1 plom 4,5 x 2 x 1,7 cm 
Dimensions 

no informat  romà  03/12/2003; 
regular 

  

MMT032075   projectil de fona 1 plom 3,8 x 1,4 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  ibèric  03/12/2003; 
regular 

  

MMT032076   projectil de fona 1 plom 4,2 x 1,8 x 0,7 cm 
Dimensions 

no informat  ibèric  03/12/2003; 
regular 

  

MMT032077   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032078   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032080   senyal de riuada 2 argila 24,5 x 21,5  cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; bo   



 

 

MMT032081   gerreta 1 argila 9 x 3,2  cm. Dimensions no informat  segle XX  19/12/2003; bo   
MMT032082   tapadora 1 argila 11,5 cm diàmetre màxim. 

Dimensions 
no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032083   tapadora 1 argila 17 cm diàmetre màxim. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032084   tapadora 1 argila 3,5 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  11/12/2003; bo   

MMT032085   plat 1 argila 4 x 33 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  modern  11/12/2003; bo   

MMT032086   amforeta 1 argila 33 x 14 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XVIII  11/12/2003; 
regular 

  

MMT032087   cendrer 1 argila 3,5 x 10,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032088   bol 1 argila 5 x 12 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
regular 

  

MMT032089   gerra 1 argila 13 x 12 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032090   gerra 1 argila 14 x 13 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032091   tapadora 5 argila Oscil·len entre: 6,5 cm 
diàmetre màxim. 7,5 cm 
diàmetre màxim  
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032092 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 56,2 x 42,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  04/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032093 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 37,2 x 52,8 cm 
Dibuix: 27,6 x 42,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032094 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 37,2 x 52,2 cm 
Dibuix: 26,5 x 42,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032095 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,4 x 28,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032096 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina Soport: 52,3 x 37,2 cm 
Dibuix: 42,7 x 25,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032097   pitxell 1 argila 21 x 17 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032098   gerra 1 argila 34,5 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032099   pitxell 1 argila 32 x 21 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032100   pitxell 1 argila 38 x 20 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032101   pitxell 1 argila 34 x 18 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032102 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,2 x 44,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032103 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032104 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,3 x 44,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  04/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032105 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Soport: 50,2 x 70 cm 
Dibuix esquerra: 35,1 x 
23,8 cm Dibuix dreta: 
35,1 x 23,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  04/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032106   cadup o catúfol 1 argila 39 x 16 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032107 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Bloc: 18,5 x 26 cm 
Dibuixos: 17,8 x 25,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032108 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Bloc: 17,5 x 31,3 cm 
Dibuixos: 17,4 x 31,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1930  04/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032109   pitxell 1 argila 23 x 11,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032110   pitxell 1 argila 25 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032111   pitxell 1 argila 23,5 x 12 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032112   gerra 1 argila 24 x 12 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032113   pitxell 1 argila 23 x 11 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   



 

 

MMT032114   pitxell 1 argila 38 x 22 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032115   escudella 1 argila 11 x 18,5 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032116   càntir 1 argila 29 x 14 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032117   bol 3 argila 7 x 15 cm diàmetre 
màxim 8 x 16,5 cm 
diàmetre màxim 7,5 x 
16,5 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032118   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032119   fireta 11 argila Oscil·len entre : 0,2 x 5 cm 
diàmetre màxim 7 x 2,5 
cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032120   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032121   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032122 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Bloc: 18,2 x 27 cm 
Dibuixos: 18,3 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1930  05/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032123 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 16,7 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago Caballos de la 
remonta. 

segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032124 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 16 x 20,5 cm Dimensions Costa, Santiago San Javier. segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032125 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 24,1 x 17,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago ¡Deseo! segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032126 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 19,1 x 14,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Mi sobrino Juanjo. segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032127 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 15,7 x 21,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032128 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032129 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032130 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,6 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032131 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Nostalgia segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032132 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032133 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032134 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,6 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032135 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032136 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 13,7 x 19 cm Dimensions Costa, Santiago Horno de pan segle XX  05/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032137 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 15,9 x 20,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Playa segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032138 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 16 x 20,6 cm Dimensions Costa, Santiago Playa segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032139 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 14,8 x 18 cm Dimensions Costa, Santiago Canta al trabajo segle XX  06/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032140 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 15,9 x 20,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Playa segle XX  06/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032141 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,3 x 15,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Madre en la playa. segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032142 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 15,7 x 21,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032143 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,6 x 15,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032144 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032145   fons de recipient 1 argila 1,5 x 7 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032146   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032147   escut 1 bronze 5 cm diàmetre màxim. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032148   Perfil complert 1 argila 7 x 12 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT032149   armari 1 pi melis 5,65 x 3,03 (sense 
potes)/3,39 (amb potes) x 
0,92 metres. Dimensions 

anònim  00/00/1574  05/12/2003; 
dolent 

  

MMT032150   portal 1 arenosa 4,30 x 1,98 m. 1,71 
m.(alçada columnes) 
Dimensions 

no informat  segona meitat 
segle XVI 

Tortosa 10/12/2003; 
regular 

desconeguda,   

MMT032151   làpida funerària 1 calcària 2,40 x 0,89 m. 
Dimensions 

anònim  30/09/1583 Tortosa 10/12/2003; 
dolent 

  

MMT032152   làpida funerària 1 calcària 1,99 x 0,85 m. 
Dimensions 

anònim  27/09/1557 Tortosa 10/12/2003; 
dolent 

  

MMT032153   làpida funerària 1 calcària 1,58 x 0,81 m. 
Dimensions 

anònim  00/00/1613 Tortosa 10/12/2003; 
dolent 

  

MMT032154   làpida funerària 1 calcària 1,49 x 0,78 m. 
Dimensions 

anònim  00/00/1704 Tortosa 10/12/2003; 
dolent 

  

MMT032155   aiguabeneitera 1 jaspi de la 
Cinta 

74 x 21 cm. Dimensions anònim  segle XVIII  10/12/2003; bo   

MMT032156   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032157   pes 1 ferro 6 X 5 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 10/12/2003; 
dolent 

  

MMT032158   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032159   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032160   ampolla 1 argila 7 x 9 x 5 cm. Dimensions no informat  segle XX  19/12/2003; bo   
MMT032161   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 

dolent 
  

MMT032162   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032164 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 39,7 x 29,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032165 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20,8 x 33,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032166 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 34,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032167 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 24 x 35,4 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  06/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032168 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  06/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032169 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,5 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032170 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31 x 21,6 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032171 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Anvers: 20,3 x 34,4 cm 
Revers: 34,4 x 20,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032172 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Anvers: 34,5 x 20,3 cm 
Revers: 20,3 x 34,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032173 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032174 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,3 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032175 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032176 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032177 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,3 x 22,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032178   pes 1 pedra 28 x 22,5 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032179   pes 1 pedra 28 x 19 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032180   pes 1 pedra 24,5 x 22 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032181 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 34,6 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032182 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 24 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032183 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032184 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,8 x 20,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032185 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 30,5 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032186 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032187 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032188 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,7 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032189 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032190 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Anvers: 34,1 x 20,5 cm 
Revers: 20,5 x 34,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032191 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 21,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032192 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032193 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032194 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032195 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,7 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032196 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 24,2 x 35,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032197 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032198 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032199 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,7 x 21,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032200   fòssil 189 pedra  no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032201   ansa d'àmfora 1 argila 8,5 x 3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; bo   

MMT032202   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032203   escut 1 ferro 23,5 x 32,5 x 0,4 cm 
Dimensions 

no informat  modern  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032204   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032205   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032206   fòssil 1 pedra 34 x 18 x 19 cm 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032207 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,3 x 21,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032208 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032209 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032210 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032211 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28,4 x 20,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032212 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21 x 34,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032213 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032214 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,8 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032215 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032216 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,3 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032217 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032218 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20 x 34 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032219 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,7 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032220 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032221   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032222 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  09/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032223   rajola 23 argila Mesures mitjanes: 14,5 x 
13,8 x 1,2 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032224   epigrafia 1 pedra 40,5 x 67 x 3,8 cm 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032225   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032226   planxa de gravat 1 pedra 27 x 21,5 5,5 cm 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 19/12/2003; bo   

MMT032227   planxa de gravat 1 pedra 32 x 24,5 x 4,5 cm 
Dimensions 

no informat  primera meitat 
segle XX 

 19/12/2003; bo   

MMT032228   figureta 1 pedra 8 x 28 x 6 cm Dimensions no informat  segle XII segle XI  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032229 03/01/1989  escultura 1 guix 48 x 48 x 32,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032230   escultura 1 guix 155 x 124 x 95 cm 
Dimensions 

anònim Vencido segle XX  17/12/2003; 
dolent 

  

MMT032231   pessebre 1 guix 80,5 x 71,5 x 17 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  17/12/2003; bo   

MMT032232   pessebre 1 guix 79 x 63,5 x 23 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  17/12/2003; bo   

MMT032233   pessebre 1 guix 80,8 x 82 x 15,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  17/12/2003; bo   

MMT032234   pessebre 1 guix 78 x 84,5 x 21 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  17/12/2003; bo   

MMT032235   pintura sobre tela 1  100 cm X 197 cm 
Dimensions 

Falcó, P.  1982     

MMT032236   maqueta 1 marbre; ferro 82 x 90,5 x 49,8 cm 
Dimensions 

Alfaro, Andreu Monument al 
Bimil·lenari 

segle XX  12/12/2003; bo   

MMT032237   pintura sobre tela 1 tela 72,5 x 67,5 cm 
Dimensions 

Badia, J. Vivències 00/00/1985  12/12/2003; bo   

MMT032238   pintura sobre tela 1 tela 77 x 57,5 cm Dimensions Mauri Paisatge 00/00/1985  19/12/2003; bo   
MMT032239   aquarel.la 1 paper 64 x 50 cm Dimensions Antó, J. Pagès de Roquetes segle XX  19/12/2003; bo   
MMT032240   pintura sobre tela 1 tela 62 x 82 cm Dimensions Escoda, R La tornada 00/04/1986  19/12/2003; bo donació,   
MMT032241   pintura sobre 

tablex 
1 fusta 50 x 64 cm Dimensions Araujo  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032242   aquarel.la 1 paper 51 x 73 cm Dimensions Araujo  segle XX  19/12/2003; bo   
MMT032243 00/09/1985  pintura sobre tela 1 tela 52 x 63 cm Dimensions Arasa, Ferran  segle XX  19/12/2003; bo donació, comissió de 

festes de la Cinta, 
00/09/1985 

 

MMT032244   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
regular 

  

MMT032245   rajola 1 argila 13 x 13 x 1,4 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032246   rajola 1 argila 14 x 12 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 12/12/2003; 
regular 

  

MMT032247   rajola 1 argila 14 x 12 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
regular 

  

MMT032248   rajola 1 argila 13,2 x 13,2 x 1,7 cm 
Dimensions 

no informat  segon quart segle 
XVIII 

 12/12/2003; 
regular 

  

MMT032249   rajola 1 argila 14 x 12 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 12/12/2003; 
regular 

  

MMT032250   rajola 1 argila 14 x 9,5 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
regular 

  

MMT032251   rajola 1 argila 6 x 7 x 1,7 cm Dimensions no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032252   rajola 1 argila 13,2 x 13,2 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032253   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
regular 

  

MMT032254   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
regular 

  

MMT032255   rajola 1 argila 14 x 14 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
regular 

  

MMT032256   rajola 1 argila 14 x 8,5 x 1,7 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032257   rajola 1 argila 13,2 x 13,2 x 1,7 cm 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032258   rajola 1 argila 13 x 13 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032259   rajola 1 argila 13,2 x 13,2 x 1 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032260   rajola 1 argila 13 x 13 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 12/12/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT032261   rajola 1 argila 13 x 13 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032262   rajola 1 argila 13 x 13 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032263   rajola 1 argila 10 x 10 x 1,7 cm 
Dimensions 

anònim  últim quart segle 
XV 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032264   rajola 1 argila 13,2 x 13,2 x 1,7 cm 
Dimensions 

no informat  segon quart segle 
XVIII 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032265   rajola 1 argila 11 x 7,5 x 2 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032266   rajola 1 argila 15 x 5 x 1,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032267   rajola 1 argila 9 x 10 x 2 cm Dimensions anònim  segle XVI  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032268   rajola 1 argila 12,7 x 8,5 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XVI  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032269   rajola 1 argila 14,2 x 15 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032270   rajola 1 argila 7 x 4 x 2 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032271   rajola 1 argila 13,3 x 13,3 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032272   rajola 1 argila 14,2 x 14,2 x 1,8 cm 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI primer quart 
segle XVII 

 12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032273   rajola 1 argila 13,3 x 13,3 x 2 cm 
Dimensions 

anònim  segle XV  12/12/2003; 
dolent 

  

MMT032274   cartell 1 paper 65 x 52 cm Dimensions Tàpies, A.  segle XX  19/12/2003; bo   
MMT032275   litografia 1 paper 69 x 49 cm Dimensions Castell, Josep  segle XX  12/01/2004; bo   
MMT032276   litografia 1 paper 69 x 49 cm Dimensions Castell, Josep  segle XX  12/01/2004; bo   
MMT032277   litografia 1 paper 49 x 32 cm Dimensions Castell, Josep  segle XX  12/01/2004; bo   
MMT032278   pintura sobre tela 1 tela 165 x 133,5 cm 

Dimensions 
Queralt, A.  00/00/1971  23/12/2003; bo   

MMT032279   litografia 1 paper 54 x 74 cm Dimensions desconegut  segle XX  23/12/2003; bo   
MMT032280   matriu 1 metall 6,3 x 7,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 

XX 
 11/12/2003; bo   

MMT032281   matriu 1 metall 6,1 x 6,7 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XX 

 11/12/2003; bo   

MMT032282   matriu 1 metall 7,2 x 9,7 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XX 

 11/12/2003; bo   

MMT032283   matriu 1 metall 5,3 x 8,7 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XX 

 11/12/2003; bo   

MMT032284   matriu 1 metall 4,2 x 7,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XX 

 11/12/2003; bo   

MMT032285   matriu 1 metall 6,8 x 9,5 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XX 

 11/12/2003; bo   

MMT032286   peça d'escacs 1 ivori 4 x 1,2 cm. Dimensions Curto Homedes, 
Albert 

 segle XI Tortosa 11/12/2003; bo   

MMT032287   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   Curto Homedes, 
Albert 

Portal de l'Olivera  Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032288   obús 1 ferro  no informat  segle XX  19/12/2003; 
regular 

  

MMT032289   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   Esteve Gàlvez, 
Francesc 

  Perelló, el 19/12/2003; 
indeterminat 

donació, Esteve 
Gálvez, Francesc 

 

MMT032290   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   Esteve Gàlvez, 
Francesc 

  Perelló, el 19/12/2003; 
indeterminat 

donació, Esteve 
Gálvez, Francesc 

 

MMT032291 02/11/2004  JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   Esteve Gàlvez, 
Francesc 

  Perelló, el 19/12/2003; 
indeterminat 

donació, Esteve 
Gálvez, Francesc, 
02/11/2004 

 

MMT032292 02/11/2004  JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Roquetes 19/12/2003; 
indeterminat 

, 02/11/2004  

MMT032293 02/11/2004  JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Terrassa 
observatori de 
l'Ebre 

 Roquetes 19/12/2003; 
indeterminat 

, 02/11/2004  

MMT032294   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032295   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032296 02/11/2004  JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

, 02/11/2004  

MMT032297   espasa decorativa 1 fusta 200 x 38 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  11/12/2003; 
regular 

  

MMT032298 02/11/2004  JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

, 02/11/2004  



 

 

MMT032299 02/11/2004  JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

, 02/11/2004  

MMT032300   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032301   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Tortosa 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032302   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032303   moneda 1 coure 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032304   paperera 1 ferro 38 x 24 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032305   paperera 1 ferro 35 x 25 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032306   escupidera 1 porcellana 15 x 22 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032307   aquarel.la 1 paper 34 x 48,5 cm Dimensions Estrany, C.  segle XX  23/12/2003; bo   
MMT032308   litografia 1 paper 34 x 48, cm Dimensions Escoda, L.  segle XX  23/12/2003; bo   
MMT032309   pintura sobre taula 1 fusta 162 x 120 cm Dimensions González Sanz, 

Santiago 
 00/12/1994  12/01/2004; bo   

MMT032310   pintura sobre tela 1 tela 116 x 89 cm Dimensions Borràs Molledo, Mikel Sensació d'hivern 00/12/1998  12/01/2004; bo   
MMT032311   pintura sobre tela 1 tela 100 x 100 cm Dimensions Guzmán Morcillo, 

Paco 
 00/12/1999  12/01/2004; bo   

MMT032312   pintura sobre vidre 1 vidre 58 x 168 cm Dimensions Bronson Shaw La nova cella 
damunt del Mont 
Caro 

00/00/2001  12/01/2004; bo   

MMT032313   pintura sobre tela 1 tela 49 x 119 cm Dimensions Ramírez Pérez, Sergi  00/00/2001  12/01/2004; bo   
MMT032314   pintura sobre tela 1 tela 101 x 82 cm Dimensions Guerra Garcia, Isabel  00/12/1996  12/01/2004; bo   
MMT032315   pintura sobre tela 1 tela 81 x 65 cm Dimensions Lanau Franch, Pilar  00/12/2000  12/01/2004; bo   
MMT032316   bust 1 marbre 69 x 62 x 27,5 cm 

Dimensions 
Querol, Agusti  segle XX  12/01/2004; bo   

MMT032317   bust 1 marbre 50,5 x 52,5 x 26 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  12/01/2004; bo   

MMT032318   gravat 1 seda 85 x 60 cm Dimensions Aqualatensis, A. Baixada de la Cinta   12/01/2004; 
regular 

  

MMT032319   pintura sobre tela 1 tela 304 x 470 cm Dimensions Casanova Estorach, 
A. 

Carles V i Tiziano 00/00/1878  19/12/2003; bo   

MMT032320   medalló 1 plata 4,3 x 4,3 x 0,3 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  15/12/2003; bo   

MMT032321   Aparell de fabricar 
espelmes 

1 ferro; fusta Pintes de ferro: 7 x 51 x 
0,5 cm. Pintes de fusta:7 
x 50 x 1,7 cm. Caixa de 
fusta: 101,7 x 53,8 x 20,4 
cm. Espàtula: 59,3 x 13,5 
x 7,6 cm. Dimensions 

no informat  segle XX  15/12/2003; 
regular 

  

MMT032322   planxa de gravat 1 coure 17,5 x 24,5 x 0,2 cm. 
Dimensions 

Cazon, Francisco  00/00/1692  16/12/2003; bo   

MMT032323   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032324   bust 1 pedra 73,5 x 51 x 28 cm 
Dimensions 

Cerveto, V  00/00/1918  17/12/2003; bo   

MMT032325   taula 1 vidre; ferro 55 x 93 x 41 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032326   teler 1 fusta Cos: 128 x 124 x 8 cm 
Barres: 7 x 211 x 6 cm 
Contrapes: 40 x 43 x 7,5 
cm Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032327   escultura 1 guix 92,5 x 32,5 x 28 cm 
Dimensions 

Cerveto, V Judit segle XX  17/12/2003; 
regular 

  

MMT032328   escultura 1 guix 77 x 29 x 28 cm 
Dimensions 

Alcoverro, J. D: Francisco Piquer 00/00/1883  17/12/2003; 
dolent 

  

MMT032329   sonda riu/mar 1 ferro Boies: 27 x 12,5 cm 
diàmetre màxim. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032331   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032332   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032333   maqueta 1 ciment; fusta; 
plàstic 

Monument: 11,5 x 104 x 
33 cm Pilastres: 15 x 20 x 
33,5 cm Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032334   matricula 147 metall 6 x 8 x 0,2 cm Dimensions no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032335   gravat 1 paper 38,5 x 27 cm Dimensions Moles, PP  00/00/1787  17/12/2003; 
regular 

  



 

 

MMT032336   aiguafort 1 cartolina Soport: 38,3 x 30,9 cm 
Aiguafort: 15,5 x 11,7 cm 
Dimensions 

Mauri  00/00/1975  16/12/2003; bo   

MMT032337   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032338   regla 10 fusta Oscil·len entre:1x 1,5x 92 
cm i 0,5x 1x 36 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032339   daguerrotip 1 metall 17 x 11 x 0,2 cm. 
Dimensions 

anònim  tercer quart segle 
XX 

 17/12/2003; 
dolent 

  

MMT032340   suport cocció 
ceràmica 

134 argila Oscil·len entre: 2 x 6,5 x 2 
cm 1,5 x 4 x 1,5 cm 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032341   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032342   EINES PER A LA 
CERÀMICA 

37 ferro; fusta Oscil·len entre: 2 x 26,5 x 
1 cm 0,3 x 8 x 1 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032343   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032344   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032345   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032346   moneda 1 coure 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032347   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032348   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032349   planxa de gravat 1 linòleum 9,2 x 7,2 cm Dimensions anònim  segle XX  17/12/2003; 
regular 

  

MMT032350   pintura sobre tela 1 tela 100 x 134 cm Dimensions Reverter Sancho, 
Pepa 

 00/12/1995  12/01/2004; bo   

MMT032351   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Desconegut  Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032352   planxa de xilografia 1 fusta 23,5 x 19 cm Dimensions desconegut  tercer quart segle 
XX 

 18/12/2003; bo   

MMT032353 03/01/1989  planxa de gravat 1 zinc 26,9 x 20,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  18/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032354   planxa de gravat 1 zinc 24 x 34,2 cm Dimensions anònim  segle XX  18/12/2003; bo   
MMT032355   planxa de gravat 1 zinc 24,4 x 34,2 cm 

Dimensions 
anònim  segle XX  18/12/2003; bo   

MMT032356   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Desconegut  Desconegut 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032357   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032358   moneda 1 coure 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032359   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032360   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Desconegut  Desconegut 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032361   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1912  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032362   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1904  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032363   fons de safa 1 argila 12 x 2,7 cm. Dimensions no informat  segle XI Tortosa 18/12/2003; 
regular 

  

MMT032364   astràgal 1 os 4,2 x 2,4 x 2 cm. 
Dimensions 

no informat  romà Tortosa 18/12/2003; 
regular 

  

MMT032365   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat Desconegut  Desconegut 11/06/2003; 
indeterminat 

  

MMT032366 00/00/1909  bust 1 guix 45 x 28 x 24,5 cm 
Dimensions 

Querol, Agusti, 
atribuït a 

Elena primer quart segle 
XX 

 18/12/2003; 
regular 

donació, , 
00/00/1909 

 

MMT032367 00/00/1970  escultura 1 guix 45 x 28 x 24,5 cm 
Dimensions 

Soriano Montagut, 
Innocenci 

Molinet 00/00/1940  18/12/2003; 
regular 

donació, autor, 
00/00/1970 

 

MMT032368 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,3 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  18/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032369 23/12/2003  escultura 1 guix 122 x 36 x 36 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032370 23/12/2003  escultura 1 guix 122 x 33,5 x 40 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032371 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 24,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 



 

 

MMT032372 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 34,8 x 24,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032373 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5  x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032374 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 21,4 x 31,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032375   gerreta 1 argila 17 X 14 cm. diàmetre 
màxim. Dimensions 

Curto Homedes, 
Albert 

 segle VIII segle XIX Tortosa 19/12/2003; 
regular 

  

MMT032376   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1340 
Hègira 
00/00/1962 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032377   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1340 
Hègira 
00/00/1962 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032378   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1330 
Hègira 
00/00/1952 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032379   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1340 
Hègira 
00/00/1962 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032394   làpida funerària 1 guix 42 x 34 x 6 cm 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032400   epigrafia 1 guix 38 x 72  x 6 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032404   epigrafia 1 guix 40 x 62 x 6 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032405   epigrafia 1 pedra 184 x 75 x 10 cm 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032406   armari 1 ferro; llautó; pi 1,92 x 3,20 x 58 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT032408   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1330 
Hègira 
00/00/1952 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032409   moneda 1 coure 2,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1310 
Hègira 
00/00/1932 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032410   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1340 
Hègira (en 
números indis) 
00/00/1962 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032411   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1320 
Hègira 
00/00/1942 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032412   moneda 1 plata 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1299 
Hègira 
00/00/1921 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032413   moneda 1 plata 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1325 
Hègira (en 
números indis) 
00/00/1947 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032414   moneda 1 plata 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1331 
Hègira 
00/00/1953 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032415   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032416   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032417   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1309 
Hègira 
00/00/1931 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032418   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1299 
Hègira 
00/00/1921 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032419   moneda 1 plata 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1299 
Hègira 
00/00/1921 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032420   moneda 1 plata 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1299 
Hègira 
00/00/1921 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032421   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1321 
Hègira 
00/00/1943 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032422   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1321 
Hègira 
00/00/1943 

 01/12/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT032423   base de columna 1 pedra 35 x 52 x 36 cm. 
Dimensions 

no informat  medieval  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032424   epigrafia 1 pedra 53 x 36 x 24 cm. 
Dimensions 

no informat  1787  19/12/2003; bo   

MMT032426   pedestal 1 pedra 59 x 60 x 24 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; bo   

MMT032427   escut 1 pedra 45 x 72 x 20 cm. 
Dimensions 

no informat  modern  19/12/2003; bo   

MMT032429   Fragment de pedra 
tallada 

1 pedra 164 x 55 x 30 cm 
Dimensions; 88 x 55 x 30 
cm Dimensions 
específiques; 94 x 55 x 30 
cm Dimensions 
específiques 

Genera, Margarida    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032430   epigrafia 1 pedra 21 x 47 x 26 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032431   epigrafia 1 pedra 65 x 42 x 5 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032432   estela 1 guix  no informat    19/12/2003; bo   
MMT032433   epigrafia 1 guix 78 x 56 x 5 cm. 

Dimensions 
no informat    19/12/2003; bo   

MMT032435   escut 1 pedra 49 x 58 x 11 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; bo   

MMT032436   escut 1 pedra 49 x 72 x 7 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  19/12/2003; bo   

MMT032437   escut 1 pedra 64 x 70 x 11 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032438   escut 1 marbre 90 x 74 x 8 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVI 

 19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032439   anella 1 bronze 0,5 x 3 cm diàmetre 
màxim Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; bo   

MMT032440   peanya 1 pedra 43 x 44 x 36 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032441   capitell 1 pedra 31 x 36 x 30 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032442   capitell 1 pedra 44 x 36 x 38 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032443   relleu 1 pedra 93 x 54 x 11 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032446   pica 1 pedra 60 x 49 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat    19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032447   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1321 
Hègira 
00/00/1943 

 01/12/2003; 
dolent 

  

MMT032448   làpida funerària 1 pedra 67 x 48 x 10 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVI  19/12/2003; bo   

MMT032449   pilastra 1 pedra 24 x 24 x 80 cm. 
Dimensions 

no informat    19/12/2003; bo   

MMT032450   morter 1 ferro Alt. 25 cm./diámetre base 
20 cm./diámetre vora 36 
cm.  Dimensions 

no informat  segle XVI segle XVII  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032451   escut 1 pedra 49 x 23 x 27 cm. 
Dimensions 

no informat  contemporani  19/12/2003; bo   

MMT032453   capitell 1 pedra 29 x 36 x 29 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  19/12/2003; bo   

MMT032454   senyal de riuada 0 pedra 100 x 60 x 32 cm 
Dimensions 

no informat  primer quart segle 
XX 

Tortosa    

MMT032455   mènsula 1 pedra 33 x 36 x 14 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  19/12/2003; bo   

MMT032456   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT032457   pedestal 1 pedra 64 x 31 cm diàmetre 
màxim. Dimensions 

no informat  modern  19/12/2003; 
regular 

  

MMT032458   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XX  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT032459   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1944  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT032460   moneda 1 plata 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1909  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT032461   fulla 1 ferro 3 x 7 x 0,3 cm Dimensions no informat  desconegut  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032462   motllura 1 marbre 9 x 7,5 x 4,5 cm 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032463   anella 1 ferro 1 x 5 cm diàmetre màxim 
Dimensions 

no informat  desconegut  19/12/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT032464   nòdul de sílex 1 sílex 9,5 x 8,5 x 5 cm 
Dimensions 

no informat  neolític  19/12/2003; bo   

MMT032465 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032466 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032467 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032468 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032469 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032470 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 31,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032471 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032472 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032473 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032474 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032475 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032476 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032477 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032478 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 21,3 x 31,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032479 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032480 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  23/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032481 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032482 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032483 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032484 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032485 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032486 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032487 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032488 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 39,8 x 19,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032489 23/12/2003  esbós 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032490 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032491 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032492 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032493 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032494 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032495 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032496 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032497 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032498 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32,3 x 22,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032499 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,3 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032500 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032501 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 



 

 

MMT032502 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032503 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032504 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032505 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032506 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032507 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032508 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032509 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22,1 x 31,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032510 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032511 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32,4 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032512 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 44,2 x 24,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032513 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032514 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032515 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 25,1 x 20,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032516 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032517 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032518 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032519 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032520 23/12/2003  dibuix sobre cartó 1 cartó 32,4 x 24,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Campesina segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032521 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 27,1 x 39,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; 
regular 

dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032522 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 15,7 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032523 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 32,1 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032524 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 21,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032525 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032526 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 33,9 x 22,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032527 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 20 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032528 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032529 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032530 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032531 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032532 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032533 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032534 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,5 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032535 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,6 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago Adolescente segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032536 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,6 x 15,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032537 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20,5  x 34,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032538 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 25,3 x 17,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032539 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 30,5 x 23,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032540 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 25,1 x 35,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago escultura segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032541 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 24 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032542 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 26,8 x 17,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032543 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 26,8 x 17,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032544 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032545 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,4 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032546 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,1 x 32,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032547 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,2 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032548 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 23,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032549 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 24 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032550 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,5 x 34,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032551 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,3 x 32,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032552 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 26,8 x 17 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032553 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032554 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032555 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032556 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032557 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,8 x 20,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032558 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032559 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 35 x 24,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032560 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,3 x 22,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032561 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 36 x 22,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032562 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032563 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42 x 22,3 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032564 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 41,8 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032565 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 38,1 x 23,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032566 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032567 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 44 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032568 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032569 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35 x 25,4 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032570 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 36,1 x 22,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032571 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032572 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032573 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  24/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032574 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032575 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032576 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032577 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 25,1 x 20,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 



 

 

MMT032578 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032579 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032580 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032581 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032582 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032583 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032584 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 21,8 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032585 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 21,9 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032586 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 32,2 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032587 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032588 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032589 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 43,8 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032590 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 38,8 x 29 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032591 23/12/2003  dibuix sobre paper 1 paper 42 x 27,3 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
23/12/2003 

 

MMT032592 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 41,2 x 30,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032593 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 41,2 x 30,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032594 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 35 x 24,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032595 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 44,1 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032596 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 35,2 x 24,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032597 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,5 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032598 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,3 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032599 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,9 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032600 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 22,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032601 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 36,1 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032602 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,1 x 24,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032603 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,3 x 23,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032604 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,1 x 24,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032605 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 44 x 28 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032606 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 45 x 21,4 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032607 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 44 x 25,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032608 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 39,8 x 22,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032609 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 39,9 x 29,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032610 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,2 x 23,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032611 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 31,8 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032612 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,4 x 21 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032613 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,4 x 16 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032614 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,1 x 23,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032615 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 44,3 x 21,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032616 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032617 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,3 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032618 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 23,8 x 32,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032619 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,4 x 15,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032620 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 17,1 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032621 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032622 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032623 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28,7 x 42,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032624 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,3 x 36,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032625 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,9 x 21,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032626 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032627 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 17,1 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032628 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 26,7 x 17,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032629 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 38 x 22,9 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032630 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28,7 x 20,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  29/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032631 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 33,4 x 23,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032632 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37 x 30 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032633 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,2 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032634 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032635 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032636 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,1 x 29,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032637 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 28,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032638 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 29,3 x 37,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032639 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37 x 29,4 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032640 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,3 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032641 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 29,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032642 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,3 x 32,l cm  
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032643 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,2 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032644 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032645 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 30,8 x 32,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032646 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35 x 26,9 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032647 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,7 x 29,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032648 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37 x 29,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032649 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032650 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,4 x 27,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032651 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 30 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032652 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,3 x 30 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032653 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,3 x 28,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032654 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 29,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032655 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 29,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032656 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032657 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,4 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032658 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 29,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032659 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 29,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032660 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 29,5 x 37,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032661 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,3 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032662 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 29 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032663 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 29,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032664 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 29,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032665 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,4 x 29,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032666 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 29,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032667 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,1 x 29,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032668 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 27,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032669 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 29,6 x 37,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032670 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 26,9 x 35,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032671 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27,1 x 35,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032672 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,6 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032673 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032674 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032675 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032676 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,8 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032677 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032678 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20,5 x 34 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032679 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,2 x 22,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032680 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,3 x 33,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032681 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,5 x 22,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032682 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,5 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032683 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,2 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032684 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,8 x 28 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032685 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21 x 34,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032686 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,7 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032687 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28 x 44 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032688 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28,1 x 18,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032689 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032690 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37 x 25,7 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  30/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032691 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032692 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032693 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032694 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032695 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,5 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032696 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,5 x 22,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032697 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 22,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032698 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,3 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032699 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 44,1 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032700 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032701 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032702 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032703 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032704 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 25,5 x 35,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032705 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,2 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032706 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,5 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032707 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32,1 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032708 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35 x 22,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032709 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35 x 22,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032710 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,7 x 21,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032711 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,7 x 25,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032712 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032713 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,8 x 27,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032714 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032715 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27 x 35,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032716 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 29 x 37,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032717 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,2 x 29,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032718 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 32,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032719 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,5 x 29,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032720 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 26,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032721 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,3 x 29,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032722 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,7 x 25,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032723 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,8 x 25,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032724 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,9 x 24,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032725 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 25 x 35,2 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032726 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,8 x 25 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032727 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,7 x 25,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032728 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,1 x 25 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032729 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 22,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032730 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,5 x 24,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032731 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,2 x 25 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032732 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032733 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 24,8 x 35,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032734 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032735 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032736 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,9 x 32,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032737 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 31,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032738 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 32,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032739 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22,2 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032740 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,8 x 22,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032741 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,2 x 31,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032742 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032743 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 22,1 x 32 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032744 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,7 x 22,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032745 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,4 x 22,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032746 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 32 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032747 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 27,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032748 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,6 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032749 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032750 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032751 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 37,2 x 29,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032752 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 29,4 x 37,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032753 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 21,8 x 32,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032754 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,4 x 21,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032755 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 40,1 x 31 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032756 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,2 x 23,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032757 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,7 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032758 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032759 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,4 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032760 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,7 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032761 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032762 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 25,5 x 35,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032763 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032764 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,5 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032765 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,5 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032766 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20,6 x 34,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032767 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032768 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,2 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032769 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032770 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,6 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  31/12/2003; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032771 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,1 x 25 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032772 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 30 x 20,6 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032773 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032774 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20,4 x 33,6 cmm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032775 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032776 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,6 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032777 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,3 x 20,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032778 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,9 x 20,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032779 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032780 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28,3 x 22 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032781 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,5 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032782 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,8 x 20, cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032783 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34,1 x 20,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032784 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 20,5 x 33,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032785 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 33,8 x 20,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032786 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 34 x 20,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032787 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032788 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 31,9 x 21,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032789 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44 x 26,7 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032790 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44 x 26,9 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032791 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44 x 27,2 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032792 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032793 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 30,3 x 43,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032794 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,3 x 43,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032795 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 31,5 x 23,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032796 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,3 x 34,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032797 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 25,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032798 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032799 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032800 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 26,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032801 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 25,7 x 43,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032802 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,2 x 26,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032803 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 34,3 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032804 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 28,4 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032805 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 27 x 43,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032806 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,3 x 43,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032807 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,3 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032808 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032809 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032810 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032811 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,2 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032812 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 27,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032813 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 45,6 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032814 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43 x 26,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032815 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 46,8 x 26,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032816 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 26,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032817 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,1 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032818 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,1 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032819 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,1 x 26,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032820 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,8 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032821 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,5 x 43,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032822 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,6 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032823 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28 x 43,2 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032824 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,4 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032825 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27 x 43 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032826 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,5 x 28,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032827 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 28,3 x 43,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032828 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,5 x 25,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032829 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 26,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032830 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 26,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032831 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032832 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,2 x 26,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032833 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,2 x 27,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032834 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,4 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032835 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,5 x 28,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032836 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,3 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032837 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,8 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032838 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,5 x 29 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032839 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,1 x 29,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032840 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27,6 x 43,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032841 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 25,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032842 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,1 x 43,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032843 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 25,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032844 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,8 x 37,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032845 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 25,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032846 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,3 x 29,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032847 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 26,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032848 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 35,5 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032849 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032850 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,6 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  05/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032851 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 25,8 x 31,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032852 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35,7 x 27,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032853 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27,1 x 19,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032854 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 45,8 x 28,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032855 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,9 x 27,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032856 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 27,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032857 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 25,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032858 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,2 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032859 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,3 x 27,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032860 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,1 x 29,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032861 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,6 x 24,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032862 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,5 x 24,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032863 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 42,8 x 23 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032864 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 40 x 29,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032865 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 44 x 24,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032866 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032867 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,3 x 28,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032868 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,6 x 29 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032869 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,5 x 27,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032870 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,7 x 27,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032871 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,5 x 27,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032872 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,4 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032873 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 27 x 44,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032874 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,6 x 27,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032875 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 27,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032876 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,3 x 27,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032877 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,1 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032878 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,2 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032879 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27,1 x 43,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032880 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 41,8 x 27,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032881 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 26,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032882 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 25,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032883 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43 x 26,4 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032884 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 27,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032885 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032886 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,6 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032887 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,2 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032888 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 27,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032889 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,9 x 26,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032890 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,4 x 26,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032891 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,6 x 26 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032892 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,3 x 26,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032893 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44 x 28,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032894 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,8 x 27,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032895 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 26,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032896 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,5 x 26,4 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032897 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 25,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032898 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 27,7 x 43 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032899 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,4 x 26,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032900 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 26,1 x 34,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032901 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,3 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032902 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,6 x 25,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  07/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032903 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,6 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032904 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,8 x 26,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032905 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,9 x 27,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032906 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,5 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032907 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,5 x 26,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032908 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 39 x 24,1 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032909 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43 x 27,7 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032910 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,4 x 27,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032911 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,2 x 27,9 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032912 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032913 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 41,6 x 27,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032914 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,7 x 28,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032915 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 27,1 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032916 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 42,5 x 25,6 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032917 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 35 x 28 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032918 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44 x 23,3 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032919 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,4 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 



 

 

MMT032920 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 41,7 x 27,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032921 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43 x 26,8 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032922 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,3 x 26,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032923 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 27 x 43,4 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032924 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,4 x 27,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032925 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 43,5 x 27,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032926 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper 29 x 43,1 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032927 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 43,1 x 27 cm Dimensions Costa, Santiago  segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032928 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 cartolina 44,2 x 26,3 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  08/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032929   dibuix sobre paper 1 cartolina 50 x 32,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1970  19/01/2004; bo   
MMT032930   dibuix sobre paper 1 cartolina 50 x 32,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1970  19/01/2004; bo   
MMT032931   dibuix sobre paper 1 cartolina 50 x 32,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1970  bo   
MMT032932   dibuix sobre paper 1 cartolina 50 x 32,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1970   , Jaume Rocamora  
MMT032933   dibuix sobre paper 1 cartolina 50 x 32,5 cm Dimensions Rocamora, Jaume  00/00/1970  19/01/2004; bo   
MMT032934   dibuix sobre paper 1 cartolina 72,3 x 50 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arrels nostres. 00/00/1969  19/01/2004; bo   
MMT032935   dibuix sobre paper 1 cartolina 72,3 x 50 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arrels nostres. 00/00/1969  19/01/2004; bo   
MMT032936   dibuix sobre paper 1 cartolina 72,3 x 50 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arrels nostres. 00/00/1969  19/01/2004; bo   
MMT032937   dibuix sobre paper 1 cartolina 72,3 x 50 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arrels nostres. 00/00/1969  19/01/2004; bo   
MMT032938   dibuix sobre paper 1 cartolina 72,3 x 50 cm Dimensions Rocamora, Jaume Arrels nostres. 00/00/1969  19/01/2004; bo   
MMT032939 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Bloc: 22 x 15,5 cm 

Dibuixos: 21 x 15,5 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  segle XX  19/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032940 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 cartó 65 x 49,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; 
dolent 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032941   fulla 1 ferro 3 x 11 x 2 cm Dimensions no informat  desconegut  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032942   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032943   JACIMENT 
ARQUEOLÒGIC 

1   no informat   Desconegut 19/12/2003; 
indeterminat 

  

MMT032944   vas 1 pasta de vidre 10 x 9 x 9 cm. Dimensions no informat  segle XIX segle XX  19/12/2003; bo   
MMT032945 03/01/1989  pintura sobre 

paper 
1 cartolina 65 x 50,5 cm Dimensions Costa, Santiago, 

atribuït a 
 segle XX  19/01/2004; 

regular 
dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032946 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 38 x 52,8 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032947 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 88,5 x 53,8 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032948 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 65,2 x 88,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032948 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 65,2 x 88,7 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032949 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 88,5 x 65,2 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032950 03/01/1989  pintura sobre 
paper 

1 paper 100 x 69 cm Dimensions Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; 
regular 

dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032951   epigrafia 1 pedra 69 x 63 x 30 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT032952   estoig 1 fusta 25,3 x 43,1 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  19/01/2004; bo   

MMT032953   peanya 1 guix 56 x 43 x 50 cm 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 19/01/2004; bo   

MMT032954   peanya 1 guix 19,5 x 23 x 19 cm 
Dimensions 

Reberter Flor marchita primer quart segle 
XX 

 19/01/2004; 
regular 

  

MMT032955   cap 1 guix 12 x 10 x 9 cm 
Dimensions 

anònim  primer quart segle 
XX 

 19/01/2004; 
dolent 

  

MMT032956   peanya 1 guix 6 x 16 x 6 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; 
dolent 

  

MMT032957   fragment de guix 1 guix 16 x 18 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032958   fragment de guix 1 guix 21,5 x 12 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032959   fragment de guix 1 guix 17,5 x 10 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032960   fragment de guix 1 guix 15 x 15  cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032961   fragment de guix 1 guix 13 x 12 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032962   fragment de guix 1 guix 15,5 x 10 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032963   fragment de guix 1 guix 11 x 9 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032964   fragment de guix 1 guix 12 x 9,5 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032965   fragment de guix 1 guix 9 x 10 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   



 

 

MMT032966   fragment de guix 1 guix 8 x 13 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032967   fotografia 1 paper 22,7 x 16,5 cm 

Dimensions 
anònim  segle XX  19/01/2004; 

regular 
  

MMT032968   fotografia 1 paper 23,5 x 17,5 cm 
Dimensions 

anònim  segle XX  19/01/2004; bo   

MMT032969   fotografia 1 paper 18 x 23,5 cm Dimensions anònim  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032970   fotografia 1 paper 23,9 x 18 cm Dimensions Ferreira  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032971   fotografia 1 paper 23,9 x 18 cm Dimensions Pera Comendador, E.  segle XX  19/01/2004; bo   
MMT032972   pintura sobre tela 1 tela 195 x 130 cm Dimensions Tirom  00/00/1987  19/01/2004; 

regular 
  

MMT032973 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Dibuix: 31 x 23,4 cm 
Soport: 37,7 x 45 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago  00/00/1944  19/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT032974   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1945  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT032975 03/01/1989  dibuix sobre paper 1 paper Dibuix: 31 x 23,4 cm 
Soport: 37,7 x 45 cm 
Dimensions 

Costa, Santiago, 
atribuït a 

 segle XX  19/01/2004; bo dipòsit, autor, 
03/01/1989 

 

MMT033000   moneda 1 plata 1,7 X 0,2 mm. 
Dimensions 

no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; bo   

MMT033001   moneda 1 plata 1,7 X 0,2 mm. 
Dimensions 

no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; bo   

MMT033002   moneda 1 plata 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; bo   
MMT033003   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 

dolent 
  

MMT033004   moneda 1 bronze 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; 
regular 

  

MMT033005   moneda 1 bronze 2,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; 
regular 

  

MMT033006   moneda 1 bronze 2 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; 
regular 

  

MMT033007   moneda 1 bronze 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; 
regular 

  

MMT033008   moneda 1 bronze 1,7 X 0,4 cm. Dimensions no informat  ferro-ibèric-
colonitzacions 

 17/11/2003; 
regular 

  

MMT033009   moneda 1 bronze 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
regular 

  

MMT033010   moneda 1 bronze 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
regular 

  

MMT033011   moneda 1 bronze 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
regular 

  

MMT033012   moneda 1 bronze 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
regular 

  

MMT033013   moneda 1 bronze 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
regular 

  

MMT033014   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033015   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033016   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033017   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033018   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033019   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033020   moneda 1 bronze 2,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033021   moneda 1 bronze 2,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033022   moneda 1 bronze 2,5 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033023   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033024   moneda 1 bronze 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033025   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033026   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033027   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033028   moneda 1 bronze 2,1 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033029   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033030   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033031   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033032   moneda 1 bronze 2,7 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033033   moneda 1 bronze 2,8 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033034   moneda 1 bronze 2,9 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033035   moneda 1 bronze 2,6 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033036   moneda 1 bronze 2,6 X 0,3 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033037   moneda 1 bronze 2,1 X 1,7 cm. Dimensions no informat  ibèric  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033038   moneda 1 plata 1,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  república  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033039   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  república  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033040   moneda 1 plata 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I ante 

 17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033041   moneda 1 plata 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033042   moneda 1 coure; plata 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033043   moneda 1 bronze 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  república  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033044   moneda 1 bronze 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  república  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033045   moneda 1 bronze 3,3 X 0,5 cm. Dimensions no informat  república  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033046   moneda 1 bronze 3,4 X 0,5 cm. Dimensions no informat  república  17/11/2003; 
dolent 

  

MMT033047   moneda 1 bronze 2,8 X 0,3 cm. Dimensions no informat  contemporani  18/11/2003; bo   
MMT033048   moneda 1 bronze 3,9 X 0,6 cm. Dimensions no informat  contemporani  18/11/2003; bo   
MMT033049   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  baix imperi  18/11/2003; 

dolent 
  

MMT033050   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033051   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033052   moneda 1 coure 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baix imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033053   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  baix imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033054   moneda 1 bronze 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle I  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033055   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
regular 

  

MMT033056   moneda 1 bronze 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle I  18/11/2003; 
regular 

  

MMT033057   moneda 1 bronze 3,2 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033058   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033059   moneda 1 bronze 3,1 X 0,4 cm. Dimensions no informat  segon quart segle 
II 

 18/11/2003; 
regular 

  

MMT033060   moneda 1 bronze 2,5 X 0,3 cm. Dimensions no informat  segon quart segle 
II 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033061   moneda 1 bronze 2,7 X 0,5 cm. Dimensions no informat  primer quart segle 
III 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033062   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  primer quart segle 
III 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033063   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033064   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033065   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033066   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033067   moneda 1 bronze 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segon quart segle I  18/11/2003; 
regular 

  



 

 

MMT033068   moneda 1 bronze 2,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segon quart segle I  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033069   moneda 1 bronze 3,2 X 0,3 cm. Dimensions no informat  segon quart segle I  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033070   moneda 1 bronze 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033071   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I ante 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033072   moneda 1 bronze 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I ante 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033073   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I ante 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033074   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033075   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segona meitat 
segle I 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033076   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033077   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  tercer quart segle 
III 

 18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033078   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033079   moneda 1 coure 1,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033080   moneda 1 bronze 2,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033081   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033082   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033083   moneda 1 bronze 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033084   moneda 1 bronze 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033085   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033086   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033087   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033088   moneda 1 bronze 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033089   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033090   moneda 1 bronze 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033091   moneda 1 bronze 2,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033092   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033093   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033094   moneda 1 bronze 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033095   moneda 1 bronze 2,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033096   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033097   moneda 1 bronze 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033098   moneda 1 bronze 2,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033099   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033100   moneda 1 bronze 2 X 0,4 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033101   moneda 1 bronze 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033102   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033103   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033104   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033105   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033106   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033107   moneda 1 bronze 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033108   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033109   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033110   moneda 1 bronze 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033111   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033112   moneda 1 bronze 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033113   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033114   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033115   moneda 1 bronze 2,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033116   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033117   moneda 1 bronze 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033118   moneda 1 bronze 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033119   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033120   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033121   moneda 1 bronze 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033122   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033123   moneda 1 bronze 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033124   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033125   moneda 1 bronze 2,2 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033126   moneda 1 bronze 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033127   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033128   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033129   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033130   moneda 1 bronze 2,8 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033131   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033132   moneda 1 bronze 2,7 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033133   moneda 1 bronze 3,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033134   moneda 1 bronze 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033135   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033136   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033137   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033138   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033139   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033140   moneda 1 bronze 2,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033141   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033142   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033143   moneda 1 bronze 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033144   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033145   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033146   moneda 1 bronze 2,8  X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033147   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033148   moneda 1 bronze 2,7 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033149   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033150   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033151   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033152   moneda 1 bronze 2,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033153   moneda 1 bronze 3,2 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033154   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033155   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033156   moneda 1 bronze 3,3 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033157   moneda 1 bronze 3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033158   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033159   moneda 1 bronze 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033160   moneda 1 bronze 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  18/11/2003; 
dolent 

  

MMT033161   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033162   moneda 1 bronze 2,5 X 0,3 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033163   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033164   moneda 1 bronze 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033165   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033166   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033167   moneda 1 bronze 3,1 X 0,4 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033168   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033169   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033170   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033171   moneda 1 bronze 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033172   moneda 1 bronze 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033174   moneda 1 bronze 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033175   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033176   moneda 1 bronze 2,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033177   moneda 1 bronze 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033178   moneda 1 coure 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033179   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033180   moneda 1 bronze 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033181   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033182   moneda 1 bronze 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  alt imperi  19/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033183   moneda 1 bronze 2,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  república  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033184   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  romà segle III  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033185   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  romà segle III  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033186   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033187   moneda 1 coure 1,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033188   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033189   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033190   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033191   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033192   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033193   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033194   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033195   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033196   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033197   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033198   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033199   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033200   moneda 1 coure 1,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033201   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033202   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033203   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033204   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033205   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033206   moneda 1 coure 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033207   moneda 1 coure 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033208   moneda 1 coure 1,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033209   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033210   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033211   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033212   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033213   moneda 1 coure 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033214   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033215   moneda 1 coure 1,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033216   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033217   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033218   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033219   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033220   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033221   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033222   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033223   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033224   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baix imperi  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033225   moneda 1 plata 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033226   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033227   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033228   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033229   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033230   moneda 1 plata 1,9 X 1,9 X 0,5 cm. 
Dimensions 

no informat  Almoràvid  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033231   moneda 1 plata 1 X 1,1 X 0,5 cm. 
Dimensions 

no informat  Almoràvid  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033232   moneda 1 coure 2,4 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033233   moneda 1 coure 2,4 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033234   moneda 1 coure 2,1 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033235   moneda 1 coure 2,2 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033236   moneda 1 coure 2,7 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033237   moneda 1 coure 1,8 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033238   moneda 1 coure 2,9 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033239   moneda 1 coure 2,1 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033240   moneda 1 coure 1,9 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033241   moneda 1 coure 1,5 X 0,5 cm. Dimensions no informat  Taifes  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033242   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033243   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033244   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033245   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033246   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033247   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033248   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033249   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033250   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033251   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033252   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033253   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033254   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033255   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033256   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033257   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033258   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033259   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033260   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033261   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033262   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033263   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033264   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033265   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033266   moneda 1 coure 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033267   moneda 1 coure 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033268   moneda 1 coure 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033269   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033270   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033271   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033272   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033273   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033274   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033275   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033276   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033277   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033278   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033279   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033280   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033281   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033282   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033283   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033284   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033285   moneda 1 coure 1,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033286   moneda 1 coure 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033287   moneda 1 coure 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033288   moneda 1 coure 3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033289   moneda 1 coure 3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033290   moneda 1 coure 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033291   moneda 1 coure 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033292   moneda 1 coure 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033293   moneda 1 coure 2,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  contemporani  19/11/2003; 
dolent 

  

MMT033294   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033295   moneda 1 coure 1,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033296   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033297   moneda 1 coure 1,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033298   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033299   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033300   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033301   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033302   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033303   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033304   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033305   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033306   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033307   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033308   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033309   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033310   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033311   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033312   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033313   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033314   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033315   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033316   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033317   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033318   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033319   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033320   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033321   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033322   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033323   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033324   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033325   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033326   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033327   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033328   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033329   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033330   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033331   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033332   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033333   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033334   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033335   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033336   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033337   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033338   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033339   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033340   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033341   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033342   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033343   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033344   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033345   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033346   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033347   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033348   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033349   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033350   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033351   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033352   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033353   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033354   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033355   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033356   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033357   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033358   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033359   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033360   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033361   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033362   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033363   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033364   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033365   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033366   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033367   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033368   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033369   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033370   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033371   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033372   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033373   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033374   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033375   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033376   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033377   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033378   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033379   moneda 1 coure 1 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033380   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033381   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033382   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033383   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033384   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033385   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033386   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033387   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033388   moneda 1 coure 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033389   moneda 1 coure 0,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033390   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033391   moneda 1 plata 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033392   moneda 1 plata 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033393   moneda 1 plata 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033394   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033395   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  renaixement  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033396   moneda 1 plata 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033398   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033399   moneda 1 coure 2,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033400   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033401   moneda 1 plata 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033402   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033403   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033404   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033405   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033406   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033407   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033408   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033409   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033410   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033411   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033412   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033413   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033414   moneda 1 plata 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033415   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033416   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033417   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033418   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033419   moneda 1 plata 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033420   moneda 1 plata 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033421   moneda 1 plata 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033422   moneda 1 plata 3,4 X 0,4 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033423   moneda 1 plata 2,7 X 0,4 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033424   moneda 1 plata 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033425   moneda 1 plata 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033426   moneda 1 plata 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033427   moneda 1 plata 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033428   moneda 1 plata 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033429   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033430   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  baixa edat mitjana 
renaixement 

 20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033431   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033432   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1601  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033433   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1641  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033434   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/164..  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033435   moneda 1 plata 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/164..  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033436   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1650  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033437   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1706  20/11/2003; 
dolent 

  

MMT033438   capitell 1 calcària 24 x 30 x 24 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XII  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033439   fust de columna 1 calcària 36 x 39 x 15 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033440   escut 1 pedra 84 x 82 x 32 cm 
Dimensions 

no informat  desconegut  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033441   decoració 
arquitectònica 

1 pedra 49,5 x 28,5 x 22,5 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  19/12/2003; 
regular 

  

MMT033442   escut 1 calcària 83 x 84 x 9 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033443   taula 1 fusta 84 x 79 x 54,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033444   arxivador 1 fusta 120 x 86,5 x 37,5 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033445   calaixera 1 fusta 175 x 110 x 65 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; 
dolent 

  

MMT033446   peanya 1 jaspi 21 x 21 x 21 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  19/12/2003; bo   

MMT033448   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1614  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033449   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1614  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033450   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1615  21/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033451   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033452   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033453   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033454   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1654  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033455   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1654  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033456   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1655  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033457   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/165...  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033458   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033459   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033460   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033461   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033462   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033463   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033464   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1661  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033465   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1662  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033466   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1663  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033467   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1664  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033468   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1664  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033469   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1664  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033470   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1663  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033471   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1665  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033472   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033473   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033474   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033475   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033476   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033477   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033478   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033479   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033480   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033481   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033482   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033483   moneda 1 coure 1,9 X 0,3 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033484   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1602  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033485   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1611  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033486   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/16...  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033487   moneda 1 coure 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1618  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033488   moneda 1 coure 2,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1619  21/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033489   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1620  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033490   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033491   moneda 1 coure 2,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033492   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033493   moneda 1 coure 2,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033494   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  renaixement  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033495   moneda 1 coure 2,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033496   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033497   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033498   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033499   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033500   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033501   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033502   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033503   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033504   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033505   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033506   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033507   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033508   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033509   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033510   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033511   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033512   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033513   moneda 1 coure 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033514   moneda 1 coure 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033515   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033516   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033517   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033518   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033519   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033520   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033521   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033522   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033523   moneda 1 coure 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033524   moneda 1 coure 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033525   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033526   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033527   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033528   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033529   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033530   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033531   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033532   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033533   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033534   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033535   moneda 1 coure 2,1 X 0,3 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033536   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033537   moneda 1 coure 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033538   moneda 1 coure 2,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033539   moneda 1 coure 2,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033540   moneda 1 coure 2,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033541   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033542   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033543   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033544   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033545   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033546   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033547   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033548   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033549   moneda 1 coure 2,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033550   moneda 1 coure 2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033551   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033552   moneda 1 coure 1,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033553   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033554   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033555   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033556   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033557   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033558   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033559   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1649  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033560   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1651  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033561   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1648  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033562   moneda 1 coure 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033563   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033564   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033565   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033566   moneda 1 plata 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033567   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033568   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033569   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033570   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033571   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033572   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033573   moneda 1 plata 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00//1612  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033574   moneda 1 plata 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00//1612  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033575   moneda 1 plata 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00//1612  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033576   moneda 1 plata 1,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII  21/11/2003; 
dolent 

  

MMT033577   moneda 1 or; coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033578   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033579   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033580   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033581   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033582   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033583   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033584   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033585   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033586   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033587   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033588   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033589   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033590   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033591   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033592   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033593   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033594   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033595   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033596   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033597   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033598   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033599   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033600   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033601   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033602   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033603   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033604   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033605   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033606   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033607   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033608   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033609   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033610   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033611   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033612   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033613   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033614   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033615   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033616   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033617   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033618   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033619   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033620   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033621   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033622   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033623   moneda 1 coure 1,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033624   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033625   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033626   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033627   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033628   moneda 1 coure 1,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVII segle 
XVIII 

 25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033629   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033630   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033631   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033632   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1747  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033633   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1729  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033634   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1746  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033635   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033636   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033637   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033638   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033639   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033640   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033641   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033642   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033643   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1745  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033644   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033645   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033646   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1719  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033647   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033648   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033649   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033650   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1743  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033651   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1745  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033652   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033653   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033654   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033655   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033656   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033657   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033658   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033659   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033660   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033661   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033662   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033663   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033664   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033665   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033666   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033667   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033668   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033669   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033670   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033671   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033672   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033673   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033674   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033675   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033676   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033677   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033678   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033679   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033680   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033681   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033682   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033683   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033684   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033685   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00//00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033686   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00//00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033687   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033688   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033689   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033690   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033691   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1745  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033692   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033693   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033694   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033695   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033696   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033697   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1720  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033698   moneda 1 coure 2,3 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033699   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033700   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1709  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033701   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033702   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1743  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033703   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033704   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033705   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033706   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033707   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1718  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033708   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1711  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033709   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033710   moneda 1 coure 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033711   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033712   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033713   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1743  25/11/2003; 
dolent 

  

MMT033714   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1719  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033715   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1719  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033716   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1736  26/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033717   moneda 1 plata 2,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1717  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033718   moneda 1 plata 2,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1719  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033719   moneda 1 plata 2,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1722  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033720   moneda 1 plata 2,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1722  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033721   moneda 1 plata 2,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1722  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033722   moneda 1 plata 2,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033723   moneda 1 plata 2,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033724   moneda 1 plata 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033725   moneda 1 plata 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033726   moneda 1 plata 2,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1709  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033727   moneda 1 plata 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1682  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033728   moneda 1 plata 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1683  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033729   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1752  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033730   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1755  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033731   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1755  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033732   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1792  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033733   moneda 1 coure 3,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1764  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033734   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033735   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1761  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033736   moneda 1 plata 3,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1768  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033737   moneda 1 plata 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1768  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033738   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1775  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033739   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1775  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033740   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1775  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033741   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1777  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033742   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1778  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033743   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1788  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033744   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1788  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033745   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033746   moneda 1 plata 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1799  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033747   moneda 1 plata 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XVIII  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033748   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1796  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033749   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1795  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033750   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1801  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033751   moneda 1 coure 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  últim quart segle 
XVIII 

 26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033752   moneda 1 coure 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033753   moneda 1 coure 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033754   moneda 1 coure 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  últim quart segle 
XVIII 

 26/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033755   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1788  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033756   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1788  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033757   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1796  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033758   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1799  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033759   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1799  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033760   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1801  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033761   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1801  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033762   moneda 1 coure 3,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1802  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033763   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1805  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033764   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1808  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033765   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1808  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033766   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1808  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033767   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033768   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033769   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033770   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033771   moneda 1 coure 3,3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1801  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033772   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1809  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033773   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033774   moneda 1 coure 2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033775   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1812  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033776   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033777   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033778   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033779   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033780   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1811  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033781   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1811  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033782   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1811  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033783   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1813  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033784   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1813  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033785   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1813  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033786   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1813  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033787   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1813  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033788   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1814  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033789   moneda 1 coure 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033790   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033791   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033792   moneda 1 plata 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1812  26/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033793   moneda 1 plata 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1813  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033794   moneda 1 plata 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033795   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033796   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1809  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033797   moneda 1 plata 3,9 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1821  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033798   moneda 1 plata 3,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1808  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033799   moneda 1 plata 
sobredaurada 

4,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1821  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033800   moneda 1 plata 3,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1820  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033801   moneda 1 plata 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1823  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033802   moneda 1 plata 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033803   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033804   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1812  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033805   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033806   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1811  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033807   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1812  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033808   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1819  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033809   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1819  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033810   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1820  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033811   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1820  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033812   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1827  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033813   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1825  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033814   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1826  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033815   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1823  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033816   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1823  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033817   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1823  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033818   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1820  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033819   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1823  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033820   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1829  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033821   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1830  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033822   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1830  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033823   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1820  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033824   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1816  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033825   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1819  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033826   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1819  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033827   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1819  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033828   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1825  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033829   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1825  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033830   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1826  26/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033831   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1827  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033832   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1828  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033833   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1829  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033834   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1829  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033835   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1829  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033836   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1829  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033837   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1830  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033838   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1830  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033839   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1831  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033840   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1831  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033841   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1831  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033842   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1832  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033843   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1832  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033844   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1833  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033845   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1833  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033846   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1833  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033847   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033848   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033849   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033850   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033851   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033852   moneda 1 coure 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033853   moneda 1 coure 3,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033854   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033855   moneda 1 coure 3,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033856   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033857   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033858   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033859   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1812  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033860   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1820  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033861   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033862   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033863   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1837  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033864   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1838  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033865   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1841  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033866   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1841  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033867   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033868   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033869   moneda 1 coure 3,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1836  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033870   moneda 1 coure 3,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1837  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033871   moneda 1 coure 3,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1841  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033872   moneda 1 coure 3,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1846  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033873   moneda 1 coure 3,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1846  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033874   moneda 1 coure 3,2 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1866  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033875   moneda 1 coure 3,1 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1850  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033876   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1860  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033877   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1861  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033878   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1868  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033879   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1837  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033880   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1840  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033881   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1843  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033882   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1843  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033883   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1843  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033884   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1843  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033885   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033886   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1835  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033887   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1835  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033888   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1855  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033889   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1856  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033890   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1838  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033891   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1838  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033892   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1843  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033893   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1847  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033894   moneda 1 coure 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033895   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1863  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033896   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1868  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033897   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033898   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1868  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033899   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1868  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033900   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1868  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033901   moneda 1 coure 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033902   moneda 1 coure 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033903   moneda 1 coure 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1856  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033904   moneda 1 coure 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033905   moneda 1 plata 3,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1850  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033906   moneda 1 plata 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1854  26/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033907   moneda 1 plata 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1848  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033908   moneda 1 plata 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033909   moneda 1 plata 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1868  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033910   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1848  26/11/2003; 
dolent 

  

MMT033911   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033912   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033913   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033914   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033915   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033916   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033917   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033918   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033919   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033920   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033921   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033922   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033923   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033924   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033925   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033926   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033927   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033928   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1870  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033929   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033930   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033931   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033932   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033933   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1877  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033934   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1877  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033935   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1877  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033938   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1878  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033939   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1878  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033940   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1878  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033941   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1879  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033942   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1879  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033943   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033944   moneda 1 coure 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033945   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1878  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033946   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033947   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033948   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033949   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033950   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033951   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033952   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1880  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033953   moneda 1 coure amb 
bany de plata 

3,7 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1896  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033954   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1904  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033955   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1905  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033956   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1906  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033957   moneda 1 coure 4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1852  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033958   moneda 1 coure 3,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1849  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033959   moneda 1 coure 3,4 X 0,3 cm. Dimensions no informat  00/00/1851  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033960   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1866  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033961   moneda 1 coure 3,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1838  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033962   moneda 1 plata 3,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1816  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033963   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1890  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033964   moneda 1 coure 2,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1876  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033965   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1861  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033966   moneda 1 plata 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1893  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033967   moneda 1 plata 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1894  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033968   moneda 1 plata 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1899  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033969   moneda 1 plata 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1862  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033970   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1883  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033971   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1885  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033972   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1869  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033973   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1882  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033974   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1862  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033975   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1862  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033976   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1863  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033977   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1893  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033978   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1893  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033979   moneda 1 coure 2,4 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1849  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033980   moneda 1 plata 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1894  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033981   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033982   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033983   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1810  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033984   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1812  27/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT033985   moneda 1 plata 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033986   moneda 1 plata 1,6 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033987   moneda 1 coure 1,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033988   moneda 1 plata 
sobredaurada 

2,1 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033989   moneda 1 plata 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033990   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033991   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033992   moneda 1 coure 3,9 X 0,2 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033993   moneda 1 coure 2,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033994   moneda 1 plata 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1892  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033995   moneda 1 plata 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  00/00/1830  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033996   moneda 1 plata 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1897  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033997   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1892  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033998   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT033999   moneda 1 plom 1,5 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1869  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034000   moneda 1 llautó 2,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034001   moneda 1 coure 2,2 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034002   moneda 1 coure 2 X 0,05 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034003   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034004   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034005   moneda 1 coure 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XIX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034006   moneda 1 coure 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1900  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034007   moneda 1 bronze 0,32 X 0,2 cm. 
Dimensions 

no informat  romà  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034008   moneda 1 coure 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1936-
00/00/1939 

 27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034009   moneda 1 zinc 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034010   moneda 1 zinc 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034011   moneda 1 zinc 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1934  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034012   moneda 1 coure 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1938  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034013   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034014   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034015   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034016   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034017   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034018   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034019   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034020   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034021   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034022   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT034023   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034024   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034025   moneda 1  2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1937  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034026   moneda 1 zinc 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1927  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034027   moneda 1 zinc 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1959  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034028   moneda 1 zinc 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1953  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034029   moneda 1 zinc 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1957  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034030   moneda 1 zinc 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1923  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034031   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1954  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034032   moneda 1 coure 1,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1960  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034033   moneda 1 zinc 1,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1957  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034034   moneda 1 coure 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1926  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034035   moneda 1 níquel 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1934  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034036   moneda 1 níquel 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1936  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034037   moneda 1 níquel 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1932  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034038   moneda 1 níquel 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1932  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034039   moneda 1 níquel 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1933  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034040   moneda 1 níquel 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1940  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034041   moneda 1 níquel 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1909  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034042   moneda 1 níquel 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1915  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034043   moneda 1 coure 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1907  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034044   moneda 1 coure 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1875  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034045   moneda 1 zinc 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  segle XX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034046   moneda 1 zinc 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XX  27/11/2003; 
dolent 

  

MMT034047   moneda 1 coure 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1918  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034048   moneda 1 plata 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1927  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034049   moneda 1 plata 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1930  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034050   moneda 1 plata 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1931  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034051   moneda 1 níquel 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1927  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034052   moneda 1 níquel 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1927  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034053   moneda 1 metall 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1949  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034054   moneda 1 metall 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1914  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034055   moneda 1 metall 2,1 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1918  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034056   moneda 1 metall 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1920  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034057   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  segle XX  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034058   moneda 1 metall 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1920  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034059   moneda 1 metall 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1954  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034060   moneda 1 metall 1,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1951  28/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT034061   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1955  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034062   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1944  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034063   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1901  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034064   moneda 1 metall 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1912  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034065   moneda 1 metall 2,3 X 2,3 X 0,1 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1910  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034066   moneda 1 metall 2,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1919  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034067   moneda 1 metall 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1917  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034068   moneda 1 metall 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1934  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034069   moneda 1 metall 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1929  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034070   moneda 1 metall 1,9 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1933  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034071   moneda 1 metall 2 X 2 X 0,1 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1920  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034072   moneda 1 metall 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1914  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034073   moneda 1 metall 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1922  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034074   moneda 1 metall 3,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1948  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034075   moneda 1 metall 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1931  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034076   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1904  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034077   moneda 1 metall 2,7 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1912  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034078   moneda 1 metall 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1915  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034079   moneda 1 metall 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1918  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034080   moneda 1 metall 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1923  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034081   moneda 1 metall 1,9 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1951  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034082   moneda 1 metall 3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1947  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034083   moneda 1 metall 3 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1947  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034084   moneda 1 metall 2,6 X 0,2 cm. Dimensions no informat  00/00/1943  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034085   moneda 1 metall 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1904  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034086   moneda 1 metall 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1904  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034087   moneda 1 metall 2,4 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1905  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034088   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1943  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034089   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1943  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034090   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1944  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034091   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1948  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034092   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1948  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034093   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1949  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034094   moneda 1 metall 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1952  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034095   moneda 1 metall 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1930  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034096   moneda 1 metall 2,2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1923  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034097   moneda 1 metall 2,6 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1923  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034098   moneda 1 plata 2,5 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1895  28/11/2003; 
dolent 

  



 

 

MMT034099   moneda 1 bronze 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1875  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034100   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1888  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034101   moneda 1 coure 3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1889  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034102   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1864  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034103   moneda 1 plata 1,4 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1890  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034104   moneda 1 plata 1,8 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1939  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034105   moneda 1 plata 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1877  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034106   moneda 1 metall 1,7 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  00/00/1901  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034107   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1901  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034108   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1909  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034109   moneda 1 metall 2,3 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1901  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034110   moneda 1 metall 2 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1907  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034111   moneda 1 coure 1,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  00/00/1934  28/11/2003; 
dolent 

  

MMT034159   moneda 1 coure 2,8 X 0,1 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT034191   moneda 1 coure 1,5 X 0,05 cm. 
Dimensions 

no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT034202   moneda 1 coure 2,8 X 0,2 cm. Dimensions no informat  desconegut  01/12/2003; 
dolent 

  

MMT034247   medalla 1 bronze 5,1 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT034248   medalla 1 bronze 5,1 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT034249   medalla 1 bronze 5,1 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT034250   medalla 1 bronze 5,1 X 0,2 CM. Dimensions no informat  segle XIX  02/12/2003; 
regular 

  

MMT034252   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034253   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034254   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034255   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034256   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034257   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034258   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions Soriano Montagut, 
Innocenci 

 segle XX  02/12/2003; bo   

MMT034260   medalla 1 bronze 5 X 0,7 CM. Dimensions no informat  00/00/1985 
00/00/1986 

 02/12/2003; bo   

MMT034263       no informat       
MMT034264 23/02/2007  setrill  pasta 

ceràmica 
34 x 20 cm Dimensions no informat  últim quart segle 

XIX 
  donació, Josep Roig, 

23/02/2007 
 

MMT034265   carro de bombers  ferro; FUSTES 3 X 2 m Dimensions no informat  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 18/12/2009; bo   

MMt034266   carro de bombers  ferro; FUSTES 3 X 2 m Dimensions no informat  últim quart segle 
XIX primer quart 
segle XX 

 18/12/2009; bo   

MMT034267   pintura sobre tela 0 tela 60 x 65 cm Dimensions; 
80 x 85 cm Dimensions 
amb annexos 

Arasa, Ferran       

 
 



Nom de l'objecte Títol/Nom propi Autors/participants Datació 
carro de bombers   no informat últim quart segle XIX primer quart segle XX MMt034266 

 carro de bombers   no informat últim quart segle XIX primer quart segle XX 
pintura sobre tela   Arasa, Ferran 
ornaments   no informat ferro-ibèric ple 
falç   no informat ferro-ibèric ple 
epigrafia   no informat segle II 
gerra   no informat romà 
ganivet   no informat medieval món islàmic 
hanukyia   no informat medieval 
part de recipient   no informat 
alfàbia   no informat 
epigrafia   no informat 
làpida funerària   no informat primer quart segle XVIII 
  Carrer Montcada 22(Tortosa, Baix Ebre)  Vilà Llorach, Jordi 
  Campanya 2009-2010 
molí de va-i-vé   no informat 
fusaiola   no informat ferro-ibèric ple 
pondus   no informat 
molí rotatori   no informat ferro-ibèric ple 
part de recipient   no informat 
copa   no informat 
tassa   no informat 
plat   no informat ferro-ibèric ple 
aixada   no informat  
fíbula   no informat 
amforisc   no informat segona meitat segle II 
amforisc   no informat segona meitat segle II 
gerra   no informat 
amforisc   no informat 
amforisc   no informat 
gerra   no informat 
vas   no informat 
estrígil   no informat segle III 
epigrafia   no informat 
àmfora   no informat 
àmfora   no informat 
plat   no informat segle XV-XVI 
mosaic   no informat romà August 
gerra   no informat 
cassola   no informat 
bol   no informat 
gerra   no informat 
àmfora   no informat 
morter   no informat 
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Motiu Baixa Data Baixa Núm. registre Nom de l'objecte Datació 

retirada de l'obra per part de l'artista 18/03/2007 000012 pintura sobre taula segle XX 
descatalogació 07/01/2010 000056 pintura sobre tablex 00/00/1958 
descatalogació 07/01/2010 000057 pintura sobre tablex 00/00/1958 
duplicació fitxes d'un registre antic 30/09/2013 MMT031748 gerreta segona meitat segle X primer quart segle XI 
duplicació fitxes d'un registre antic 30/09/2013 MMT031873 molí de pedra ibèric 
duplicació fitxes d'un registre antic 30/09/2013 MMT031877 molí de pedra ibèric 



 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: El nostre vot favorable senyor alcalde, senyores 
regidores i senyors regidors i voldríem que constés el nostre reconeixement i felicitació als tècnics 
municipals, també del Departament, pel seu treball en l’elaboració d’aquest inventari tan enquadrat a 
l’important patrimoni de la nostra ciutat i que això, segur, donarà fruit per al reconeixement del Museu en 
la categoria que li pertoqui després de la intervenció, per part del Departament de Cultura, de la visita 
que ens tinguin que fer per tal d’enquadrar-lo en el seu apartat corresponent. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per unanimitat, 
cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
 
 
 

 
PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS 

 
 
 
06 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA DE SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’OCULTACIÓ O DISSIMULACIÓ DEL ROSTRE EN L’ESPAI PÚBLIC. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Plataforma per Catalunya. 
 
“ Plataforma per Catalunya va presentar els anys 2007 i 2010 dues mocions en ajuntaments on 
comptava amb representació reclamant la prohibició del burca i advertint dels problemes que comporta 
el seu ús en matèria de seguretat pública. 
 
Atès que les normes de convivència d’una societat amb un alt grau de qualitat democràtica exigeixen 
mecanismes de transparència. 
 
Atès que hi ha situacions i indrets en què per motius de seguretat és precís que les persones puguin ser 
identificades i l’ocultació del rostre pot entorpir o impedir aquesta comesa. Per exemple, cobrir-se la cara 
en una manifestació, ja sigui amb un casc, un burca o un passamuntanyes constitueix un entrebanc a les 
investigacions policials en cas que s’hagi de procedir a la identificació d’algun dels seus participants. Per 
aquest motiu cal regular l’ús de totes aquelles peces de roba o altres objectes que s’utilitzin per tapar el 
rostre de les persones. 
 
Atès que el passat 18 de juliol de 2013 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció sobre l’ocultació 
o dissimulació del rostre en l’espai públic i les mesures que s’han d’adoptar en matèria de seguretat 
pública. El document en qüestió instava la Conselleria d’Interior a prohibir l’ús de qualsevol objecte forma 
que impedís la identificació, com el burca i el nicab, als espais públics. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la moció aprovada el passat 18 de juliol al 
Parlament de Catalunya, en què s’instava la Conselleria d’Interior a prohibir per llei el burca i el nicab als 
espais públics. 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups amb 
representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.  “ 
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*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal de PxC, senyor Jordi Pere 
Casanova i Panisello: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, nosaltres voldríem començar per 
recordar que Plataforma per Catalunya ja va presentar, als anys 2007 i 2010, dos mocions als 
ajuntaments on teníem representació per reclamar la prohibició del burca, advertint dos coses molt 
greus: la primera era els problemes de seguretat pública que pot comportar el no poder identificar a les 
persones que porten la cara totalment o parcialment tapada. I la segona cosa, tan preocupant o més que 
aquesta primera, era que no podíem entendre que en una societat moderna i democràtica moltes dones 
haguessin de portar la cara tapada amb unes vestimentes fora de lloc al món occidental i en base a unes 
suposades lleis religioses absolutament falses. 
 
No volem insistir amb el tema de seguretat pública perquè és més que evident que una societat on cada 
dia hi ha més problemes i més violència és totalment intolerable que la gent pugui anar amb la cara 
totalment o parcialment tapada. 
 
La moció que vam presentar en el seu moment, si fos avui exigiríem a més que qualsevol persona que 
obligui a una dona a portar aquest tipus de disfresses fos denunciat per violència de gènere, el qual 
suposaria la seva immediata detenció. 
 
Tot i que la moció aprovada al Parlament de Catalunya el passat mes de juliol no és la moció que a 
nosaltres ens hauria agradat, creiem que cal donar-hi suport perquè és un primer pas per acabar amb 
aquesta barbaritat de cares totalment o parcialment tapades. 
 
Per tot l’anterior, el grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels dos següents 
acords: 
 
Primer, manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Tortosa a la moció aprovada el passat mes de juliol al 
Parlament de Catalunya, en què s’instava la Conselleria d’Interior a prohibir per llei el burca i el nicab als 
espais públics. 
 
Segon, donar trasllat d’aquest acord, telemàticament, a la Presidència del Parlament de Catalunya i a 
tots els grups que tenen representació en aquesta cambra, i a la Presidència del Govern de la Generalitat 
de Catalunya. Moltes gràcies. 
 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, vgi 
per davant que el Partit Popular al que jo represento aquí està molt lluny de la ideologia i dels principis 
que vostè representa en el seu partit, però alguns punts, en alguns punts, doncs, també no estem 
allunyats, no? Aquest potser sigui un d’ells, no? No concretament en l’àrea de Tortosa, on el burca es veu 
molt poc, però sí potser a l’àrea de Barcelona, on es va presentar al Parlament de Catalunya aquesta 
moció, per Convergència i Unió, quan també hi ha que recordar que el Partit Popular la va presentar 
anteriorment, se li va rebutjar vàries vegades i al final ara s’ha aprovat. 
 
És una qüestió que ve ja plantejada al nostre Estatut de Catalunya en l’article 15.2 i l’article 164 i és una 
qüestió que, lògicament, es planteja en el que és l’espai públic baix el paràmetres que són l’ocultació del 
rostre en l’espai públic i l’activitat que es pugui fer mitjançant aquesta ocultació. Això planteja problemes 
de seguretat ciutadana i problemes d’ordre públic.  
 
Però per al Partit Popular el més important és la discriminació o l’atac a la dignitat de la dona quan tenen 
que portar aquest tipus de vestimenta. Nosaltres fiquem per davant la dignitat de la dona, la lluita per la 
seva dignitat i després, lògicament, els temes de seguretat ciutadana, d’ordre públic, etc. 
 
Creiem que és necessària una regulació parlamentària o també, si s’escau, d’ordenances municipals, 
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una regulació en general que no sigui ni racista, ni excloent, ni política d’això, simplement. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. 
 
Senyor Dalmau, no entraré en qüestions ideològiques perquè no toca. De totes maneres, jo sí que li 
voldria recordar que nosaltres aquí no hem tingut mai en compte la ideologia de ningú per votar en favor 
o en contra i argumentant les mocions, només això. 
 
Per altra banda, en quant a la resta de grups municipals, si ja és indignant, indignant que durant 27 
mesos les mocions del nostre grup municipal hagin estat rebutjades sistemàticament i sense cap 
argumentació, el que suposa una falta de respecte absolut per part de tots vostès a molts tortosins, això 
que acabem de viure ara encara és pitjor. 
 
Jo penso que no té cap justificació que els grups que van aprovar aquesta moció al Parlament de 
Catalunya: el Partit Popular, Convergència i Unió i el PSC, aquí votin en contra d’allò que ells mateixos van 
aprovar, o sigui, aproven una cosa a Barcelona, vénen a l’Ajuntament de Tortosa i aquí no donen suport a 
allò que van aprovar a Barcelona, o sigui, delirant, totalment delirant. Considerem intolerable aquesta 
manera, aquest comportament. I també voldria recordar que amb tot això el que fan és prendre el pèl a la 
gent cada dia, perquè aquí diuen una cosa, a Barcelona en diuen una altra i a Madrid en diuen una altra 
totalment diferent. 
 
Dit això, que em sembla que és el que volia deixar molt clar, aquest grup municipal abandonarà el Ple. 
Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb un vot a 
favor corresponent al membre de la corporació del grup municipal de PxC, i vint vots en contra 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals CiU (12), PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i 
PP (1). 

*-*-* 
 
 
En aquest moment el senyor Casanova abandona la sessió. 
 
 
 
07 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN SUPORT A LA VAGA 
INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
“ Els docents de les Illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga indefinida. La vaga ha 
estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern balear, encapçalat per José Ramón 
Bauzá. 
 
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat educativa i de la societat 
illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten negativament l'escola, el professorat i l'alumnat. 
Entre aquestes mesures n'hi ha que deriven del fet que les Illes Balears se situen a la cua de la inversió 
educativa de l’Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats que no 
retornen, un percentatge fins i tot encara més accentuat que al Principat. 
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A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als territoris dels Països 
Catalans, el Govern Bauzá ha aprovat un decret, l'anomenat Tractament integrat de llengües (TIL), que 
pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d'uns docents 
directors de centre amb el suport dels seus consells escolars que s'han negat a aplicar aquest decret, ha 
comportat haver estat expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest 
programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la 
qual cosa el Govern Bauzá ha ignorat completament amb l'aprovació d'un decret llei per la via d’urgència. 
La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el 
consens necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema 
educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l'aval del 87% 
dels pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el català com a 
llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs escolar. 
 
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de símbols la qual el mateix 
Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que atempta contra la llibertat d'expressió i és 
anticonstitucional o amb el mateix sentit la Llei de convivència. Aquestes lleis pretenen emmordassar les 
opinions dels mestres i prohibir símbols de Mallorca a les escoles, com les quatre barres que l'any 1229 
porta Jaume I a l'illa de Mallorca. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer - El Ple de l'Ajuntament de Tortosa manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes 
Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin en defensa de l'educació pública i en 
català. 
 
Segon - Demanar al Govern de les Illes Balears que derogui el Decret de Tractament integral de llengües, 
ja que afecta negativament la pervivència de la llengua catalana. 
 
Tercer - Demanar al Govern de les Illes Balears que retiri els avantprojectes de la Llei de símbols i de la 
Llei de convivència, ja que atempten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar les nostres senyes 
d'identitat comunes.  ” 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’ERC, senyor Josep Felip 
Monclús i Benet: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors bona tarde. 
 
Aquest matí, quan m’afaitava, m’ha vingut al cap, jo encara sóc d’aquells que s’afaita amb brotxa, bé, 
m’ha vingut al cap aquell refrany castellà que diu: cuando las barbas del vecino veas afeitar pon las tuyas 
a remojar. Bé, això ve a propòsit de la llengua catalana i ho lligo amb la moció, però és cert, m’ha vingut 
al cap pensant amb el del Ple, això quan m’afaitava. Total que dius, home, las barbas del vecino són País 
Valencià, las barbas del vecino és el que s’està intentant fer a Mallorca i les nostres barbes són la Llei 
Wert que es fica amb la llengua i per això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya hem 
presentat aquesta proposta, sumant-nos o demanat a l’Ajuntament de Tortosa que doni recolzament a la 
lluita que estan fent els docents, tota la comunitat educativa, els sindicats en oposició al Govern de 
Bauzà, del Partit Popular a les illes. 
 
Perquè aquest Govern, encapçalat pel senyor Bauzà, el que vol és impulsar un munt de mesures que 
afecten negativament a l’escola, al professorat, a l’alumnat. I per què? Perquè el Govern Bauzà ha 
aprovat un decret, és el TIL, que vol dir Tractament Integral de Llengües, que el que busca, el que pretén 
és impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. 
 
Bé, davant d’això, em sembla que era del dia 29 de setembre, a part dels sindicats dels professors, dels 
docents, tota la gent, els pares de Mallorca, bé, tota la gent no, moltíssima gent, casi 100.000 persones 
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van sortir al carrer defensant el model que fins ara han tingut. 
 
Què fa Bauzà? Bauzà fa feina per desmuntar el model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval l’any 
passat del 87% dels pares i de les mares i aquest curs del 90%. I això inclús s’ha vist reflectit al carrer 
perquè hi havia qui el dia 29 de setembre van anar moltíssima gent a manifestar-se i em penso que va 
ser aquest diumenge passat que van dir: home, doncs a veure, farem una contramanifestació, a veure 
qui dóna suport a Bauzà, i resulta que eren 30 persones. Clar, casi 100.000 contra 30 és una mica la 
voluntat popular. 
 
I el que demanem és que aquest home, a més, ha intentat laminar la llibertat d’expressió amb la Llei de 
símbols i també amb la Llei de convivència, perquè aquestes lleis el que pretenen és, o sigui, tapar la 
boca de les opinions dels mestres i prohibir els símbols de Mallorca a les escoles com, per exemple, les 
quatre barres que Jaume I al 1229 ja va portar allà. 
 
Per aquests motius, per aquests motius, perquè ens sentim que la nostra barba també l’estan remullant i 
ens la volen afaitar, és que hem presentat aquesta moció i el que demanem és, a l’Ajuntament, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer, el Ple de l’Ajuntament de Tortosa manifesta el seu suport a la comunitat educativa de les Illes 
Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin en defensa de l'educació pública i en 
català. 
 
Segon, demanar al Govern de les Illes Balears que derogui el Decret de tractament integral de llengües, 
ja que afecta negativament la pervivència de la llengua catalana. 
 
I tercer, demanar al Govern de les Illes Balears que retiri aquests avantprojectes de la Llei de símbols i de 
la Llei de convivència, ja que atempten contra la llibertat d'expressió i pretenen esborrar les nostres 
senyals d'identitat comunes. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, 
nosaltres creiem que, i som partidaris de rebutjar qualsevol imposició que en qualsevol camp, per 
qualsevol personal o institució, vulguin imposar a la resta la seva opinió o les seves idees. De vegades 
cal, caldria mirar-nos a l’espill per adonar-nos que som nosaltres, els que acusem als altres d’imposar, els 
que imposem d’una forma directa o indirecta. 
 
No cal, per evident, crear conflictes polítics on no hi ha  més que conflictes socials o d’altre tipus, però en 
cap cas polítics. No és de rebut atiar problemes professionals o socials utilitzant arguments polítics que, 
com tots sabem, juguen contra l’adversari polític. Estem per l’educació pública i per la privada, que no 
són excloents, són complementàries. Estem per la defensa del català i també per la defensa del castellà 
i, a poder ser, per la defensa de l’anglès, que és la llengua avui en dia universal. No dividim a la 
ciutadania per raons polítiques, no la manipuléssim portant-la qui sap cap a quin destí. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya donarà suport a la moció que presenta el grup d’Esquerra Republicana perquè 
coincidim en que s’ha de donar un recolzament a tot el que està passant a les illes aquests darrers 
temps. 
 
I ho fem per dos elements, un element vostè l’ha comentat i és la recentralització que per part del Govern 
de l’Estat s’està produint en relació a les competències en educació, que no afecta només a les illes, 
també ens afecta a Catalunya. I que, a més a més, en el cas de les illes també és evident que afecta a les 
nostra llengua, al català, i és un atac directe, com tants està fent en l’últim temps el Govern espanyol. Un 
català que compartim amb el País Valencià, amb les illes i, a més a més, Tortosa cruïlla d’aquest territori 
n’és el viu exemple amb el nostre dialecte que comparteix, precisament, molts elements d’aquestes 
diferents variants.  
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I en segon lloc, també el que volem aportar és que el professorat de les illes també es manifesta en 
contra de les retallades en l’educació i, concretament, en l’educació pública perquè estem vivint en un 
moment de privatització dels serveis públics. Darrerament també ja s’ha conegut el tema de les pensions 
i, per tant, nosaltres considerem que, a banda de la recentralització i de l’atac a la llengua, també se’ls hi 
ha de donar suport pel que fa a la privatització i a la lluita contra les retallades que s’estan produint en 
aquest camp de l’educació. 
 
I, per acabar, també és molt important per a nosaltres aquest exemple de lluita. Pensem que un exemple 
de tanta gent, no només del professorat, sinó dels pares, de les mares, dels alumnes ha de servir per a 
tota aquella gent que creu que tot el que està passant en aquests moments és injust i cal canviar-ho i, 
per tant, considerem molt positiva aquesta proposta i la votem favorablement. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, senyor 
Monclús, vagi per endavant que, evidentment, votarem a favor de la seva moció encara que els docents 
de les illes han deixat en suspens, de moment, la seva vaga indefinida. Però ho farem per més motius 
dels que vostès han exposat a la seva moció. Només una petita broma, com ha fet vostè abans, ja està 
bé que diguin que les illes balears també pateixen espoli fiscal perquè sinó ens dóna la sensació que 
vostès només diuen que patim nosaltres l’espoli fiscal aquí a Catalunya i hi ha altres llocs de l’Estat 
espanyol que també el pateixen. 
 
Però anem al que ens ocupa, que és l’important. Recolzarem aquesta moció perquè la postura del PSC 
ha estat de recolzament al sector educatiu de les Illes Balears. I no només perquè el Decret de 
tractament integral de llengües no ho han fet per consens, ni planificat, ni dotat de recursos i professorat, 
no només perquè és inacceptable qualsevol atac contra la llengua catalana, especialment quan s’integra 
en projectes lingüístics aprovats pels consells escolars de les illes. 
 
El recolzarem també, i això vostès no ho diuen a la moció, per les mateixes raons que els professors han 
convocat la vaga, perquè amb l’excusa de la crisi dels governs de dretes pretenen acabar amb l’educació 
com a servei públic i de qualitat i això no es pot permetre. El Govern balear, igual que el català, està molt 
per sobre de la mitja estatal en la reducció de pressupostos per a l’educació, de fet ja no hi ha 1000 
docents, hi ha 1000 docents menys, o sigui, un 8,3% de la plantilla i el nombre d’alumnes no s’ha reduït. 
Perquè en moments de crisi econòmica com la que estem patim el Govern balear, igual que el català, en 
lloc d’ajudar a les famílies dels alumnes no concedeix beques de transport i menjador. I ni es dota de 
pressupost suficient per a un bon programa de rotació de llibres. Perquè provoquen que els alumnes amb 
dificultats encara en tinguin més en retallar l’atenció a la diversitat, reforços, programes de suport, 
mentre donen 400.000€ per concertar escoles privades de l’Opus que discriminen en quant a sexe. I 
perquè el Govern balear, igual que el català, ha xafat de manera insistent i repetida, com a la majoria de 
treballadors, els drets laborals i la dignitat dels docents. 
 
I això vostès ho fan perquè, evidentment, donen suport a un Govern català que avui en dia està 
encapçalat per Artur Mas i, per tant, jo crec que això s’ha de saber i ho hem de dir. D’aquesta forma 
trobem a faltar a la seva moció també coses que demanen els docents de les illes, com la suspensió de 
tots els expedients sancionadors que s’han imposat als docents, com que es doti als alumnes de beques 
de transport i de menjador convocades en temps i forma no adient. O dotació suficient i eficient per que 
es pugui fer un bon pla de reutilització de llibres. O la recuperació de plantilles de professorat d’atenció a 
la diversitat i que tornéssim als ràtios anteriors a les retallades. O la contractació d’interins durant els 
mesos de juliol i agost. O la recuperació de complements perduts i el reconeixement dels sexennis dels 
docents. I la petició a la Conselleria, evidentment, evidentment, d’Educació per a que insti al Govern a 
centrar la retirada de la LOMCE. 
 
Miri, nosaltres estàvem de l’educació pública i de qualitat i en català, sempre, aquí, allà i on sigui. I per 
coherència, evidentment, el nostre vot no pot ser més que de suport als treballadors de les Illes Balears 
per la situació que estan patint. Moltes gràcies. 
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Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, avui i amb tres 
setmanes de retard els escolars de les Illes Balears han començat el curs, i ho han fet amb la incertesa 
del què succeirà, de que els professors poden tornar a tenir aquesta vaga que han tingut les últimes 
setmanes, depenent de si el Govern de les illes al final, del Partit Popular, imposa aquest Decret de 
tractament integral de llengües. Una iniciativa que, sota l’aparença de voler tenir més hores lectives 
d’anglès, al final el què pretén és portar al català a la més absoluta marginalitat, impedint que continuï 
essent la llengua vehicular al sistema educatiu, una cosa que ha anat funcionant molt i molt bé i que, per 
tant, no calia canviar en cap moment. 
 
A més a més, aquest Decret, que coincideix en el temps amb l’acord entre PP i UPyD pel que fa a la 
LOMCE, a l’anomenada Llei Wert, que també ens demana que el castellà sigui llengua vehicular a totes 
les comunitats autònomes. Per tant, plou sobre mullat i també a les illes està plovent per partida doble. 
 
Creiem que aquí a l’Ajuntament de Tortosa en pertoca fer aquest posicionament davant aquesta situació 
perquè entenem que és un tema molt important, ens toca igual que ens va tocar amb el posicionament 
que van tenir respecte a la Franja també pel que fa a la defensa de la nostra llengua, perquè també allà 
volien atacar la nostra llengua, perquè és una agressió que procedeix des del mateix espai ideològic i 
perquè el que volen realment és una imposició i una marginalitat pel que fa al català. 
 
Des del grup de Convergència i Unió volem manifestar la nostra solidaritat amb la comunitat educativa de 
les illes, amb el professorat, amb els alumnes i amb els pares perquè entenem que cal donar una 
resposta clara davant d’aquest Decret. 
 
I abans d’acabar, sí que li voldria dir al senyor Roig que em sembla patètic que vulgui mesclar diferents 
coses, que vulgui amb aquesta moció, que era d’unanimitat per tal de poder intentar denunciar la 
situació de les Illes Balears, voler fer política contra el Govern de la Generalitat de Convergència i Unió. I a 
més a més, ha donat uns exemples, pel que fa a les escoles privades, als ajuts, a les escoles privades per 
part del Govern de l’Estat, que el PSOE feia el mateix que està fent el Partit Popular. Per tant, quan vostès 
hagin actuat d’una manera que demostrin que fan el contrari del que fa el Partit Popular, ens podrà venir 
a l’Ajuntament de Tortosa a donar lliçons. Fins ara jo crec que no pot fer-ho. 
 
Per tant, el nostre vot serà favorable a la moció. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, moltes gràcies. 
 
Jo crec que l’important és que aquest Ajuntament s’hagi posicionat i, casi bé una mica així en plan de 
broma, no?, en què eixuguéssim la sabonera de la barba per tal de que no ens segueixin afaitant. I això el 
que vol dir és que majoritàriament aquest Ajuntament diu no a aquestes imposicions, i discrepo del que 
diu el company del Partit Popular, el senyor Dalmau, perquè la gent que va sortir al carrer dient que no 
volien això són els que se senten imposats, i eren 100.000 casi contra 30 persones. Crec que amb això 
està tot dit. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Bé, entenc que... No m’ha quedat clar el sentit el vot, senyor 
Dalmau. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Abstenció. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i 



130  /158  

I-ET-E (2), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal PP. 
 

*-*-* 
 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Prèviament a la presentació de la moció, el senyor alcalde fa el següent incís: No li he pogut comentar 
abans de l’inici del Ple, senyor secretari. Hi ha una modificació que suposo que el senyor Jordan en farà 
esment a l’hora de que consti a l’acta. 
 
 
 
 
08 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL INICIATIVA – ENTESA PER TORTOSA AMB PROPOSTES DE 
BONIFICACIONS I TAXES EN ELS IMPOSTOS MUNICIPALS DAVANT LA GREU SITUACIÓ ECONÒMICA QUE 
VIUEN MOLTES FAMÍLIES DEL MUNICIPI. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal d’Iniciativa – Entesa per 
Tortosa – Entesa, la qual s’ha modificat d’acord als canvis proposats pel presentant, consistents en 
eliminar els punts 5è i 6è dels acords: 
 
“ La situació econòmica a occident, Catalunya i Tortosa és molt greu des de que va esclatar l'actual crisi 
econòmica, la qual està provocant un empobriment general de les classes mitjanes i populars, segons els 
diversos organismes oficials. 
 
En el cas de les Terres de l'Ebre, els informes de l'Institut d’Estadística de Catalunya publicats en els 
darrers anys reflecteixen una situació de pobresa molt més greu, superant la mitja catalana, fet que 
provoca un sofriment i un empobriment important de molts ciutadans i ciutadanes del nostre territori i de 
la nostra ciutat. 
 
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, en la seua vocació d'administració més propera a la 
ciutadania, estan aplicant noves bonificacions i taxes davant la greu situació econòmica que viuen moltes 
famílies catalanes, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Entesa per Tortosa, proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Tortosa diverses bonificacions i taxes en els impostos municipals per a l'any 2014, a 
través dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER - Desenvolupar el reglament necessari per poder aplicar bonificacions del 90% en la quota 
liquida de l'impost sobre els béns immobles, a tots els subjectes passius i/o les unitats familiars 
empadronades a Tortosa, que tinguin un pis o bé estiguin pagant un lloguer i se'ls repercuteixi l'impost en 
el preu, que tinguin tots els seus membres en situació d'atur i que durant l'any 2013 no hagin rebut cap 
prestació de l'atur. 
 
SEGON - Desenvolupar el reglament necessari per poder aplicar bonificacions del 50% en la quota liquida 
de l'impost sobre les bonificacions potestatives a tots els subjectes passius i/o les unitats familiars 
empadronades a Tortosa que tinguin un pis o bé estiguin pagant un lloguer i se'ls repercuteixi l'impost en 
el preu, que tinguin un dels seus membres en situació d'atur i que durant l’any 2013 no hagin rebut cap 
prestació de l'atur. 
 
TERCER - Desenvolupar el reglament necessari per poder aplicar bonificacions del 100% d'exempció 
potestativa del 100%, a la taxa de llicència de comunicació d'obertura d'activitat comercial, conseqüència 
de trasllat de local de la mateixa activitat, sempre i quan es garanteixin els llocs de treball anteriors. 
 
QUART - Desenvolupar el reglament necessari per poder aplicar bonificacions del 80%, de la quota per als 
subjectes passius titulars dels vehicles destinats a la seua activitat laboral i que durant el 2012 i el 2013 
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han extingit la seua cotització com a "treballadors autònoms" a la Seguretat Social. “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal d’I-ET-E, senyor Jordi 
Jordan i Farnos: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup municipal presenta una moció, tal i 
com ha llegit l’alcalde, amb propostes de bonificacions i taxes en els diferents impostos municipal per 
ajudar a aquelles persones que estan patint més greument la crisi econòmica a la nostra ciutat. 
 
Les modificacions serien, començo dient, l’eliminació del 5è i del 6è punt per diferents raons. El 5è 
perquè finalment, desprès d’haver-ho parlat, hem considerat oportú que no era necessari aportar-lo. I el 
6è perquè la regidora d’Hisenda, en comissions, va dir que el tirarien endavant i, per tant, no té sentit. 
 
La nostra moció el que pretén és recordar la situació de pobresa que viuen moltes famílies al sud 
d’Europa, a Catalunya i també, malauradament, a la nostra ciutat, a Tortosa, segons els diversos estudis 
oficials d’organismes com, per exemple, l’Institut d’Estadística de Catalunya. A més a més, la situació de 
pobresa a Tortosa i a les Terres de l’Ebre és més alarmant perquè, desgraciadament, estem per damunt 
de la mitjana del nostre país.  
 
Aquesta situació de pobresa de moltes famílies està produïda, bàsicament, per l’atur i, a banda també, 
està provocant la desaparició de les classes mitjanes i tornant a aquella societat on hi ha una minoria 
molt rica i la majoria de la gent s’està empobrint i, per tant, tornem a temps que tant de bo no haguéssim 
arribat mai. 
 
És en aquest context, i tenint en compte que molts ajuntaments del nostre país han aprovat diferents 
subvencions per ajudar les persones que ho estan passant més malament, que presentem aquesta 
moció per intentar, des del nostre Ajuntament, intentar pal·liar una mica la situació d’aquestes persones. 
 
I els acords que proposem és crear tot el reglament necessari per poder donar subvencions en els 
següents casos: 
 
En primer lloc, el 90% de la subvenció del que és l’IBI o el que la gent coneix com la contribució per a 
totes aquelles famílies que tenen tots els seus membres aturats i que no tenen cap prestació. 
 
En segon lloc, demanem també la creació de subvencions per a un 50% de l’IBI o de la contribució per a 
aquelles famílies que tenen un membre a l’atur i sense cap prestació. 
 
També demanem el 100% de bonificació per a la taxa d’obertura comercial, en el cas que es puguin 
canviar els negocis, sempre i quan no es rebaixi el lloc de treballadors que hi havia fins al moment en 
aquella empresa. 
 
I finalment, també demanem el 80% de subvenció per a l’impost de vehicles per a aquells autònoms que 
utilitzaven el seu cotxe i que, desgraciadament, en l’últim any anterior han hagut de deixar la feina i, per 
tant, deixar de cotitzar. 
 
Per tant, fem una proposta tenint en compte que s’ha realitzat a diferents ajuntament del nostre país, per 
intentar millorar la situació econòmica de les persones que ho estan passant més malament a la nostra 
ciutat. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, molt 
breument, nosaltres també estem plenament d’acord amb el fons de la moció, en el fet de que hi hagi 
una crisi econòmica que afecta d’una forma directa a moltes capes de la societat, les més dèbils 
d’aquesta societat i que tots hem d’intentar, de totes les formes possibles, ajudar-los. 
 
Aquesta és una manera ajudar a aquest sector, a aquestes capes de la societat i ens pareix molt bé, 
sempre i quan siguin tècnicament viables, no? 
 
I si no ho són aquestes, hi ha que buscar-ne altres, hi ha que buscar qualsevol forma d’actuar. Tenim una 
altra moció que parla del tema del material escolar, l’altre dia parlàvem de la subvenció als menjadors 
escolars. Tot el que sigui ajudar a les persones que ho estan passant malament, això és el més important 
i això és el que hem de fer tots. Per tant, nosaltres votarem a favor. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
Seguidament pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Suposo que el regidor d’Iniciativa, 
quan deia subvencions es referia a bonificacions. Vagi per endavant que la nostra posició, del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya és dir que sí a la proposta que fan. 
 
Tot i això, hi ha una cosa que, si s’ha de fer un reglament, no acabem de veure massa clar com es pot 
reglamentar i és, diu al punt segon, o sigui, que seria fer una bonificació, per exemple de l’IBI, a aquella 
gent que estigui de lloguer i els repercuteixin l’IBI al lloguer. Això, crec que si s’ha de fer un reglament, 
deu de ser complicat, perquè sinó estàs obert una mica la porta a que tothom digui que li repercuteixen. 
No sé, vull dir, crec que això, si s’aprova, s’hauria d’estudiar, però per part nostra crec que és una cosa de 
tirar endavant aquestes bonificacions per tal de que aquelles famílies que en aquests moments estiguin 
més desafavorides, doncs, se’n puguin beneficiar. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors 
regidors, senyor Jordan, a ningú se li escapa que estem en un moment d’una greu crisi econòmica i que 
moltes famílies de tortosins i tortosines ho estan passant molt malament. 
 
Molts dels nostre veïns no perceben cap subsidi, no tenen cap ajuda o si ho fan, aquesta és clarament 
insuficient per fer front a les seves necessitats bàsiques. 
 
I què hem fet des de l’Ajuntament? Doncs, nosaltres pensem que poca cosa. Ja vam denunciar en el seu 
moment, en aquest plenari, que el Govern municipal havia anunciat ajudar, entre cometes, als tortosins i 
tortosines, que els deixaria fraccionar el pagament de l’IBI en dos terminis. Per a nosaltres és poca cosa, 
no és suficient, pensem que no. 
 
Per aquesta raó, en el Ple del mes de juny el Partit dels Socialistes de Catalunya a Tortosa va presentar 
una moció per a l’aprovació de les ajudes econòmiques als ciutadans de rendes baixes per pagar 
impostos com l’IBI o com l’impost de circulació. Tot això, evidentment, mantenint el principi d’equitat 
fiscal i introduint la discriminació positiva amb subvencions per als que ho sol·licitin. 
 
Com no podia ser d’una altra manera, el Govern de Tortosa va tombar la moció al·legant, sense cap tipus 
de fonament, la nostra proposta que es tractava d’una, crec, va emprar el terme “barbaritat jurídica” i de 
fet, quan aquest regidor li va indicar que existien ajuntaments que ho havien posat en marxa, com el de 
Màlaga, la senyora Roigé va callar. 
 
Per les mateixes raons que al mes de juny vam presentar i defensar la nostra moció, avui defensem i 
recolzem la que presenta el senyor Jordan en nom d’Iniciativa per Catalunya. Si el nostre model era una 
barbaritat jurídica, ara esperem que això sigui el correcte. 
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La veritat és que la gravetat de la situació econòmica per la que passen moltes persones fa que sigui de 
vital importància que l’Ajuntament adopti, de forma urgent, mesures per ajudar-les. El que per al Govern 
sembla ser que és demagògia barata, per a nosaltres és justícia social.  
 
Tots coneixem molta gent que està aturada, persones que han esgotat la seva prestació d’atur, persones 
que tenen com a única font d’ingressos les pensions i que passen veritables dificultats per fer front a les 
despeses del dia, les quals són fonamentals per viure. Creiem que l’Ajuntament està obligat a fer-ne 
alguna cosa. 
 
La càrrega fiscal que suporten algunes d’aquestes persones agreugen la seva situació i dificultat a 
l’accés a l’habitatge, per exemple, i fomenten l’exclusió.  
 
Hem de fer alguna cosa, hem d’ajudar als ciutadans a pagar els impostos municipals. Ajudem a qui més 
ho necessita mitjançant l’exempció o concessió d’una subvenció, quantitat econòmica igual o part d’allò 
que hauria de pagar als impostos. 
 
Pensem que ha arribat el moment d’escoltar a les persones i que estan cridant molt i molt fort, estan 
cridant molt fort i cada vegada més fort. I jo entenc que de vegades tinguin la sensació, la gent, que 
ningú els escolta. 
 
És poc, ho sabem, però és més del que avui tenen. Ha arribat el moment d’escoltar i de fer propostes 
com aquesta que ens han portat Iniciativa avui a aprovar. I, per tant, ha arribat el moment de demanar 
que paguin aquells que més tenen i que entre tots protegim als que ho estan perdent tot.  
 
Per tant, per tant, escoltar a les persones, canviar junts els futur, aquesta és la nostra proposta. I com he 
dit al principi, recolzarem als més dèbils i, per tant, la raó del nostre vot serà favorable a la moció. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores i regidors, ja els avanço que no 
li podrem donar suport a la moció presentada, més que res perquè ens està demanant coses que no 
estan permeses per la llei. I, a més a més, vostè ara, quan ha intervingut, ha parlat de subvencions, aquí 
el que posa són bonificacions, el que està escrit són bonificacions. Aquestes bonificacions la llei no les 
permet i, a més a més, quan el senyor Monclús li ha preguntat si eren bonificacions o subvencions, vostè 
mateix ha dit que estava parlant de bonificacions. I, per tant, la llei mateix no permet tenir bonificacions 
en aquest sentit.  
 
En tot cas, jo li preguntaria quin ajuntament té aquesta bonificació, perquè no n’hi ha cap que tingui 
aquesta bonificació, perquè és impossible, no està permès legalment. Igual els ho diria a la resta de 
grups que també han pensat que s’estava fent aquesta proposta. 
 
D’altra banda, respecte ja, entrant en la qüestió, en cas de que es pogués fer, també li diria que ens 
sembla que bonificar l’IBI quan es repercuteix en el lloguer, tenint en compte que al final és un impost 
sobre el patrimoni, entenem que no és del tot correcte. O el fet de demanar que es bonifiqui la llicència 
d’obertura quan es trasllada una activitat, sense anar més enllà de per què demanen aquesta 
bonificació, quin motiu hi ha. Entenem que tindria sentit si creguéssim que hi ha una part de la ciutat o 
volem concentrar una activitat industrial o comercial, però no és el cas o, al menys, no és el cas que ens 
està dient i, per tant, no té sentit que en tots els casos de que algú es traslladi pel motiu que sigui, a lo 
millor perquè van millor les coses, perquè realment cal traslladar-se, estiguessin demanat aquesta 
bonificació. 
 
O ens demanen la bonificació, també, de l’impost sobre vehicles per a autònoms que han deixat de ser-
ho al 2012 i al 2013. I perquè ho han deixat de ser? Tampoc ho expliquen o tampoc ens diuen el motiu. 
Potser que ho hagin deixat de ser perquè s’hagin jubilat o perquè hagin entrat a treballat en algun lloc i, 
per tant, per això, per aquest motiu hagin deixat de ser autònoms. Per tant, tampoc entenem que ens 
estigui clarificant o ens estigui aportant alguna cosa que pugui ajudar a resoldre els problemes de la 
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gent. 
 
Ens han atret dos coses de la moció. Una d’elles enteníem que era el més correcte, perquè realment ens 
demanava, en un principi, que bonifiquéssim aquelles empreses que facturaven més d’1 milió d’euros. 
Entenem que això no correspon i he vist que, efectivament, vostè ho ha retirat. I després també el tema 
de que, en la proposta que vostè ens va presentar, que era el tema dels caixers que donaven al carrer, 
que en aquest cas ja està incorporat dintre de les ordenances d’aquest any, perquè entenem que era una 
proposta bona que van fer en el seu moment.  
 
Per tant, nosaltres, des del nostre grup municipal o des del Govern de l’Ajuntament de Tortosa estem 
oberts a que ens plantegin coses que siguin possibles, coses que poguéssim portar a terme, com és el 
cas de la proposta que ens va fer l’any passat i que aquest any s’incorpora, com ja els vam dir en 
comissió, a les ordenances. 
 
I al senyor Roig, que li tornaré a contestar, potser qui no escoltaven eren vostès a la gent, perquè gent 
necessitada ja n’hi havia en el seu moment. Jo ara, el que li recordaria és aquella tarifació social que s’ha 
fet de l’aigua que no existia quan governava el Partit Socialista. Hi havia molta gent que tampoc es podia 
permetre pagar els trams d’aigua en les mateixes quantitats que ho està pagant la resta de la gent. O la 
gratuïtat de la taxa d’escombraries per als més necessitats. O bonificacions del 95% per als més 
necessitats en quant a la plusvàlua en habitatge habitual. O bonificació del 95% en l’IBI per a les famílies 
nombroses. Aquestes sí que estan permeses per la llei i aquelles que estan permeses per la llei són les 
que aquest Govern municipal ha aprovat i ha tirat endavant per tal d’ajudar a aquella gent més 
necessitada. 
 
Per tant, com no ho podem complir perquè no ho podem aplicar, no podem compartir aquesta moció. I 
ens sap molt greu, però realment no podem aplicar una cosa que la llei no permet aplicar. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, en primer lloc agrair el vot 
favorable de tots els grups municipals que ens han donat suport. I bé, contestant al grup de Convergència 
i Unió, voldria recordar que la majoria d’aquestes subvencions, bonificacions, perquè si volen que canviï 
la paraula, canvio la paraula per subvenció, i volen tornar a votar, votin. 
 
S’ha aprovat a ajuntaments tan importants com Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, 
Cerdanyola o Vic. I com sabia que em dirien això, he volgut portar, precisament, algun document per 
constatar de que realment sí que s’està aprovant en alguns ajuntaments i n’he triat un de Convergència i 
Unió, no he triat els ajuntaments d’Iniciativa, per a que vegin que gent del seu partit ho estan portant a 
terme. En aquest cas, de l’Ajuntament de Vic tenim, al Butlletí Oficial de la Província, a 30/04/2013, les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions individualitzades a la ciutadania, aprovades en Ple 
municipal el 04 de març del 2013 i, entre les quals, hi ha una subvenció, diu, consisteix en una quantia 
del 90% de l’IBI o de la contribució i d’un període màxim de 3 anys i després explica que es podia baixar 
al període d’un any.  
 
Per tant, realment sí que es pot dur a terme. Li repeteixo que si volen que canviï la paraula bonificació per 
subvenció la puc modificar, no hi ha cap problema, per si després ho volen votar amb la paraula tècnica. I 
és una cosa que realment s’està duent a terme a molts ajuntaments del nostre país.  
 
Per tant, no entenem, no entenem que ho voten en contra, a no ser que sigui que vostès són incapaços 
d’acceptar propostes dels grups de l’oposició, que és el que realment estan demostrant sempre. En 
aquest sentit també els hi vull recordar que l’any passat, presentant unes al·legacions, ens van dir que ho 
presentéssim en forma de moció, en aquell moment ens van dir que l’impost de plusvàlua sobre els 
desnonaments també era il·legal poder-se fer i després, als pressupostos de l’any, va aparèixer una 
partida sobre el tema dels desnonaments. Per tant, aquí es tracta de voluntat política. 
 
Repeteixo que si volen canviar la paraula bonificacions per subvencions, la canvio. I queda exactament el 
mateix, perquè els punts clarament diuen: Desenvolupar el reglament necessari per poder aplicar 
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bonificacions, etc. Canvio la paraula bonificacions per subvencions i, per tant, vostès si volen, avui ho 
poden aprovar.  
 
Per tant, el què els hi deia. Vostès realment no tenen voluntat política d’aprovar-ho i, a més a més, amb 
aquesta actitud, ja no pel nostre grup ni pel de vostè, el que estan és demostrant una insensibilitat, com 
aquí s’ha dit, en relació a totes aquelles persones que ho estan passant malament a la nostra ciutat i 
que, desgraciadament, veuen com l’Ajuntament, podent fer més coses de les que es fan, no les du a 
terme. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Senyor alcalde, moltes gràcies. 
 
Per al·lusions, a veure, ens hauríem de sorprendre? Doncs no, segurament que no, senyora Roigé. Perquè 
ja es va veure al Ple que nosaltres vam dir això. Evidentment, jo he mencionat la paraula equitat fiscal i 
desprès subvencions, ho he dit. 
 
Aquí s’ha dit, aquí s’ha dit, amb el tema de les plusvàlues es van modificar les bases d’execució del 
pressupost perquè això fos viable. Evidentment, no és una feina fàcil, no és fàcil però, evidentment, si es 
vol, si es vol es pot fer. Si es vol es pot fer. 
 
Miri, una dada: l’atur al setembre de 2013 és de 3.362 aturats a Tortosa. Jo no sé, a mi em fa reflexionar 
això i, per tant, jo no sé, és que no sé, és que la situació de la gent de Tortosa és la que és. Potser és que 
vostè està fora de Tortosa durant la setmana, però no sé, és que entenguin-me, és que les coses, les 
coses són així.  
 
Per tant, nosaltres estarem al costat d’aquesta gent i intentarem fer propostes en aquest sentit. I per 
tant, entenc que quan tantes vegades s’ha proposat una mesura així i s’està justificant ben justificat, 
quan no es vol fer és que no hi ha voluntat política. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Veig que li ha sortit un membre més al grup d’Iniciativa, el senyor 
Roig, que li segueix els argumentaris de la moció al senyor Jordan, però en tot cas, al senyor Jordan li 
diria, miri, senyor Jordan, vostè és regidor de l’Ajuntament de Tortosa, regidor d’un Ajuntament, i la 
diferència entre l’Ajuntament de Vic, de Convergència i Unió, o qualsevol ajuntament dels que m’ha 
anomenat i vostès és que saben la diferència entre subvencions i bonificacions.  
 
Vostès, l’any passat li vam explicar i no la saben, l’han tornat a presentar malament. Han tornat a 
presentar una bonificació que no és legal. És legal demanar una bonificació? No és legal, no es pot fer. 
Per tant, per què tornen a demanar una cosa que no es pot fer? Realment presentin una moció com Déu 
mana, presentin coses que es poden aprovar legalment. Aquestes bonificacions no es poden fer perquè 
no estan permeses per la llei i, per  tant, si no hi hagués voluntat política d’aprovar-li coses no li 
haguéssim anunciat, i vostè no hagués retirat del punt de l’ordre del dia, una proposta feta per vostè l’any 
passat i que li diem que a les ordenances d’aquest any està recollit. Per tant, si no hi hagués aquesta 
voluntat, i a més li ha reconegut l’alcalde i jo mateixa, no estaríem avui parlant de reconèixer una cosa 
dintre de les ordenances.  
 
Per tant, el que ha de fer és presentar les coses ben fetes. Realment saber el què són diferències entre 
bonificacions i subvencions i, per tant, a partir d’aquí, perquè vostè mateix ho ha llegit, agafi el model de 
Vic i llegeixi el que posa, que ho acaba de dir, que són subvencions i no bonificacions. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, bé, en primer lloc, no ho 
he dit abans, ho he dit a la Junta de Portaveus i reconec l’aportació que han fet sobre aquesta taxa de 
cara als caixers dels bans, que representa el que representa, però que igualment ho agraïm. 
 
I en relació al que ara comentem, jo és que realment crec que davant del sofriment de la gent, una mica 
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és patètic, no vull dir la paraula però és bastant patètic el que estic sentint aquí. Vull que consti en acta, 
senyor secretari, que he modificat la paraula bonificació per subvenció i, per tant, que Convergència i 
Unió està votant en contra d’aplicar aquestes subvencions. I, tal i com he dit jo en el seu moment, això 
s’ha aprovat a molts ajuntaments del nostre país. Ja els hi he dit, amb alcaldies d’Iniciativa però també 
amb alcaldies de Convergència, per a que vegin que, més enllà de diferències polítiques, aquí el que cal 
és ajudar a la ciutadania que ho està passant més malament. 
 
Per tant, reitero que si voten en contra de totes aquestes subvencions als aturats i a la gent que ho està 
passant més malament és perquè no hi ha voluntat política i, en tot cas, veurem si ho presentem en una 
altra moció o al pressupost de l’any que ve hi ha realment aquesta voluntat política de que vostès 
incorporin totes aquestes subvencions, com estan fent molts ajuntaments del nostre país sensibles amb 
tota la gent que ho està passant molt malament. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: En tot cas, entenc, senyor secretari, que la rectificació....  
 
Per al·lusions té la paraula. Per al·lusions sempre té la paraula, senyor Roig. Si algú l’ha al·ludit. Senyora 
Roigé? Bé, doncs, s’ha donat per al·ludit, senyor Roig, té la paraula. Procuri no al·ludir a la senyora Roigé 
perquè sinó llavors li contestarà ella. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde.  
 
Quan em diu que sóc “seguisdista”, faig “seguidisme” d’Iniciativa per Catalunya, evidentment, jo no faig 
“seguidisme” de ningú. Tinc, tenim criteri propi i un criteri social que possiblement vostè, senyora Roigé, 
no té. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Roigé, demano que no se senti al·ludida. En tot cas, 
recuperant, que consti en acta, senyor secretari, que el senyor Jordan, que ha fet una rectificació a la 
moció prèvia, desprès, donades les explicacions que li ha fet, jo crec que bastant encertadament perquè 
sinó no s’hagués fet la rectificació, la senyora Roigé torna a fer una altra rectificació. 
 
Jo no entraré, senyor Jordan, en la voluntat política o no però jo crec que ha quedat evident, li ha dit la 
senyora Roigé, jo mateix, casualment, ho he explicat aquesta tarde, que aquest Govern ha fet una 
“tarificació” social de l’aigua, de la tarifa de l’aigua per a gent amb rendes baixes que no ha tingut 
Tortosa quan ha governat Iniciativa i el Partit Socialista; ha donat una exempció a la taxa d’escombraries 
per a la gent de rendes baixes que no ha tingut Tortosa quan ha governat Iniciativa ni el Partit Socialista; 
que ha bonificat l’IBI de les famílies nombroses, que sí que ho permet la llei, en funció de criteris 
econòmics, que no havia passat quan governaven els que governaven; i s’ha donat una bonificació fins al 
95%, que també permet la llei, de l’impost sobre increment  dels valors dels terrenys de naturalesa 
urbana per als habitatges habituals d’aquelles persones amb rendes baixes. 
 
En tot cas, per clarificar, té la paraula i clourà el debat. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, em sembla perfecte tot el 
que han fet i perfecte, vull dir, cap problema. Però la realitat, més enllà del que es feia fa dos anys, tres, 
quatre, deu o quinze, és que la situació de crisi econòmica és molt greu i, desgraciadament, a Tortosa i a 
les Terres de l’Ebre, segons ens diuen els estudis oficials, és més greu que a la resta del país. I si a la 
resta del país hi ha ajuntaments que estan tirant propostes molt més avançades, jo el que demano és 
que al nostre Ajuntament també ho féssim perquè aquí la situació encara és més greu. 
 
Vostès han fet coses, em sembla bé, jo li demano que en facin més. Vostès les han votat en contra, 
esperem que al pressupost de l’any que ve realment tinguin la sensibilitat en allò que nosaltres avui 
demanem aquí i que altres ajuntament a Catalunya, a dia d’avui, amb una situació menys greu que la de 
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Tortosa, ja han tirat endavant. Gràcies. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i 
PP (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
09 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE LLIBRES DE TEXT PER ALS CENTRES D’ENSENYAMENT DE TORTOSA. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que les constants retallades aplicades pel Govern central i el de la Generalitat en matèria 
educativa han suposat una volta de rosca en el deteriorament de l’educació pública en tot el país i també 
en el nostre municipi. 
 
Atès que en el darrers anys s'han anat succeint les retallades en educació, fins a arribar a una situació 
que ens porta a retrocedir de forma molt evident en la qualitat del nostre sistema educatiu. 
 
Atès que les retallades educatives a l’alumnat s'han cristal·litzat en un augment de la ràtio escolar en 
infantil, primària i secundaria, una disminució de l’oferta de modalitats de batxillerat i un clar 
empitjorament de les instal·lacions per la suspensió de la major part de les inversions per a la millora 
dels centres. 
 
Atès que en relació a les famílies, hi ha hagut una reducció de beques escolars, disminució d'ajudes per a 
llibres, o disminució de les ajudes pera menjador. 
 
Atès que el tipus màxim del 21% d'IVA en material escolar excepte llibres de text (equivalent a l’IVA aplicat 
als articles de luxe) ha suposat un encariment de la ja de per si mateix costosa  operació de "tornada a 
l’escola" que les famílies afronten tots els mesos de setembre. 
 
Atès que respecte al professorat, se li ha augmentat el nombre d'hores lectives, i disminuït del seu sou 
amb la supressió d'una paga extra (entorn del 7% anual); sense oblidar l’eliminació d'un nombre gens 
menyspreable de places de professors. 
 
Atès que tota aquesta política de reducció dels recursos econòmics dedicats a l’educació també ha tingut 
el seu reflex a la universitat, aplicant-se un important augment en les taxes universitàries, una disminució 
brutal de les beques Erasmus, un enduriment de les condicions per a l’obtenció de beques, ajornament 
sense concretar del deute amb les universitats  públiques, disminució dels pressupostos per a les 
universitats públiques i la reducció de les plantilles del professorat universitari. 
 
Atès que estem convençuts que només sortirem de la crisi si mantenim i, fins i tot, incrementem els 
nostres pressupostos per a una millor educació i majors pressupostos en recerca i desenvolupament. 
 
Atès que les conseqüències que es deriven de les mesures de retallades anteriorment exposades, 
atempten greument a tots els ciutadans i, molt especialment, a les classes més desfavorides. 
 
Atès que aquests efectes negatius poden derivar en situacions de precarietat en moltes famílies que no 
poden afrontar les despeses que implica un començament del curs escolar tant en educació primària 
com a secundaria. 
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Atès que aquestes retallades no només afecten al conjunt del país sinó que de forma directa al municipi 
de Tortosa. 
 
Atès que en els últims 3 cursos escolars a la nostra ciutat els centres de primària han perdut una mitjana 
de dos mestres, malgrat que han vist incrementat el seu nombre d'alumnes, mentre que als centres de 
secundaria, que també han incrementat alumnes han perdut una mitjana de cinc docents. Arribant en 
alguns centres, com el cas de l’IES Joaquin Bau a una disminució de 17 mestres en aquest període. 
 
Atès que a la nostra ciutat s'han vist reduïdes les aules d'acollida dràsticament i també les vetlladores, 
així com que per la disminució de docents també s'ha eliminat pràcticament l’atenció a la diversitat, 
reduint alhora els plans d'entorn el seu pressupost a zero. 
 
Atès que ens consta que en el nostre municipi hi ha hagut iniciatives per part de diferents associacions 
de pares i mares tendents a pal·liar aquesta situació tan dramàtica per a moltes famílies, organitzant 
intercanvis, donacions o restaurant llibres de text per als alumnes amb menys recursos. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Únic. Que, per als pressupostos de 2014, l’Ajuntament s'impliqui en un projecte de donació de llibres de 
text en els centres d’ensenyament, mitjançant la creació d'un programa de gratuïtat, consistent en una 
borsa de llibres de text. 
 
Aquest programa podria de desenvolupar-se cobrint el primer any d’aplicació els nivells de 1 r i 2n de 
primària, el següent any 3r i 4t i així successivament fins a incloure 3r i 4t d’ESO aconseguint d’aquesta 
manera tot el període d'educació obligatòria. 
 
D'aquesta manera, l’Ajuntament dotaria als centres d'ensenyament d'un banc de llibres el cost dels quals 
s'aniria reduint gradualment en augmentar cada any l’estoc de llibres. 
 
En aquest programa, al que podrien acollir-se totes les escoles del municipi, les famílies beneficiades 
deixaran una fiança de 6 euros que al final de l’escolaritat se’ls retornarà si es retornen els llibres. Per 
ser beneficiaris d'aquestes ajudes s'han de comprometre's a retornar-los en bon estat, per a ser 
aprofitats per altres alumnes, reposant els llibres perduts o que deixessin inservibles després del seu ús, 
aconseguint que les famílies es responsabilitzin i col·laborin amb la labor educativa implícita al programa. 
 
Tanmateix es proposa que en els centres d’educació especial aquest programa inclogui el material 
fungible que els alumnes utilitzen al llarg del curs acadèmic.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, avui, de nou, tornem a 
parlar de retallades i aquestes, una altra vegada, d’ensenyament, d’educació. 
 
Catalunya és la comunitat on  més s’ha retallat en educació en els últims anys. La disminució dels 
pressupostos dels últims anys supera ja el 15%, al que s’ha de sumar les imposades pel Govern central. 
La consellera Rigau, d’Unió Democràtica, de Convergència i Unió i el ministre Wert, del Partit Popular, han 
defensat aquestes retallades, afirmant que no afecten a la qualitat de l’ensenyament i que simplement 
són ajustos de recursos, però en cap cas la Conselleria d’Ensenyament ha presentat un pla de millora de 
l’eficiència del sistema educatiu i només s’han  dedicat a aplicar, sense pal·liatius, retallades 
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pressupostàries. 
 
Les retallades d’ensenyament les reparteixen en tres grans blocs. En primer lloc, es destinen menys 
recursos als centres, a pesar que, a Tortosa, el sistema educatiu obligatori ha rebut més alumnes i, per 
tant, li correspondria un augment de professors i professores, aquests s’han reduït en 38. 
 
Per tal d’estalviar en personal, s’han deixat de cobrir places, les baixes, perdó, curtes i els 10 primers 
dies de llarga durada també. I s’han incrementat les hores lectives del professorat en dos. S’ha reduït el 
número del personal administratiu i de serveis assignat als centres i no es cobreixen les seves baixes. 
També s’han reduït el nombre de vetlladors auxiliars, educadors d’educació especial per a l’atenció a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials. A secundaria s’han reduït els programes per atendre 
aquests alumnes amb dificultats, han desaparegut els programes d’atenció a l’alumnat i de tractament a 
la diversitat, i projectes estratègics com l’autonomia de centre o projectes educatius com la reutilització 
de llibres de text o d’aplicació de noves tecnologies a l’aula i les aules d’acollida per a nouvinguts. 
 
Per justificar la manca de professorat s’ha augmentat un 20% el nombre d’alumnes per classe, que 
implica 30 alumnes aula primària, 36 a ESO i 43 a batxillerat, i fins 43 a batxillerat. Hi ha menys 
assignació econòmica, menys recursos gratis, material destinat al manteniment dels centres que afecten 
a serveis bàsics com la neteja dels centres i com a materials i fotocòpies i recursos didàctics. 
 
En segon lloc, hi ha una disminució real del sou dels mestres i de la resta de personal que treballa a les 
escoles, malgrat l’increment de l’IPC cada any. 
 
I en tercer lloc i per últim, estem assistint a com els governs de dretes estan fent la supressió directa de 
diversos ajuts socials. S’han reduït molt les aportacions a les famílies, tals com les beques escolars, les 
ajudes a llibres, acollida matinal, ajudes de menjador, s’han aturat els plans educatius d’entorn i s’han 
reduït les subvencions de les AMPES. 
 
El discurs oficial que s’afirma és que la qualitat de l’educació passa per la formació del professorat, 
l’autonomia de centre però, alhora, es disminueixen les assignacions econòmiques en aquests dos punts.  
 
Tothom diu que l’educació és fonamental, però s’apuja el tipus màxim de l’IVA al 21% en material escolar, 
exceptuant els llibres de text, això sí, però s’equipara a qualsevol altre material com els de luxe. Aquest 
increment impositiu ha suposat l’encariment, ja de per sí la costosa, operació de tornada a l’escola que 
moltes famílies afronten cada mes de setembre, i sinó preguntem-los-hi a molts tortosins i tortosines, que 
han fet mans i mànigues per arribar a final de mes d’aquest final de setembre. 
 
Davant de tot això, el Partit dels Socialistes ens plantegem petites mesures per pal·liar les dificultats per 
les que estan passant els nostres veïns i les nostres veïnes. Escoltem a la gent i els seus problemes i 
canvien en ells petites coses, perquè canviant petites coses podem aconseguir grans canvis. 
 
Després de parlar del maltractament sistemàtic dels governs a l’educació d’aquest país, avui portem en 
aquest plenari una cosa tan senzilla com la creació d’un projecte de donació de llibres de text als centres. 
Es tracta de crear una borsa de llibres per a les famílies a nivell municipal que ho necessitin i que s’iniciïn 
en els primer nivells de primària i poc a poc, any a any, arribant als últims cursos de l’ESO i aconseguint 
cobrir tot el període d’educació obligatòria. Així, l’Ajuntament dotaria als centres d’un banc de llibres, el 
cos del qual s’aniria reduint gradualment en augmentar cada any l’estoc. Es podrien acollir totes aquelles 
escoles del municipi i les famílies beneficiades s’han de comprometre, evidentment, a retornar-los en bon 
estat per ser aprofitats per altres alumnes. 
 
Creiem que l’educació és bàsica per recuperar l’impuls econòmic del nostre país, i és fonamental per 
tenir un futur. I és per aquest motiu que demanem a aquest plenari que recolzi una moció presentada del 
nostre partit perquè implica recolzar als que ho estan passant pitjor en aquesta crisi. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, jo vull 
recordar la Constitució, que en l’article 27.4 diu que l’ensenyament bàsic serà obligatori i gratuït, sense 
cap mena de restriccions. Aquest principi constitucional, avui en dia, està cada cop més atacat per la crisi 
econòmica, que afecta directament l’economia de moltes famílies, obligant-los a una important despesa 
que és l’educativa, no? 
 
I per què passa això? I per què s’agreuja aquesta situació? Bé, doncs, per les retallades, que no són 
sempre justes, jo diria que  no són justes en general i en especial amb l’educació, el qual provoca el 
deteriorament de l’educació pública, retrocedint en la qualitat del sistema educatiu, al que, entre altres 
aspectes, implica reduir les beques escolars per a menjadors i per a llibres, i també per a altres tipus de 
materials escolars. 
 
L’altre dia ja dèiem que passava això, passava això en el tema de les beques escolars per a menjadors i 
apuntàvem que si amb la panxa buida no es podia estudiar, evidentment, amb la panxa plena però sense 
llibres ni material didàctic tampoc es pot estudiar. 
 
Cal, pensem, compensar les desigualtats econòmiques entre les famílies i creiem que cap nen deu de 
sentir-se marginat per cap causa de mancança de material davant els altres companys que puguin tenir 
aquest material. Creiem també, i cal assegurar, que tots els alumnes tinguin iguals possibilitats de 
material d’aprenentatge. I cal també, per últim, fomentar el consum raonable, fomentar el reciclatge, 
fomentar els valors de respecte al medi ambient, afavorint l’intercanvi dels llibres entre els alumnes. 
 
Per tant, nosaltres direm sí a la moció i tots sabem la difícil situació econòmica i financera de 
l’Ajuntament, del nostre Ajuntament. Demanarem un esforç a l’equip de govern en el sentit de crear 
aquest programa que apunta la moció, d’un programa d’ajut municipal als alumnes que ho necessiten en 
lo referent a material escolar i, si pot ser, en menjadors. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, el nostre grup municipal 
també, com no podria ser d’altra manera, donarem suport a aquesta proposta que intenta que 
l’Ajuntament de Tortosa s’impliqui, no?, en la creació d’aquesta borsa de llibres per a tanta i tanta gent 
que, desgraciadament, tampoc pot pagar el seus llibres. 
 
Abans, però, el que volia recordar-li al senyor Dalmau, del Partit Popular, que les retallades que suposo 
que ara critica, que en educació vénen de la Generalitat i, per tant, de Convergència i Unió, també a nivell 
d’Espanya s’estan aplicant pel Partit Popular i, per tant, una miqueta hauríem de recordar-ho també això. 
 
I, simplement, jo no vull afegir res més al debat que l’experiència personal que tinc com a docent, com a 
professor. Durant tots aquests anys de crisi el que està succeint és una mica el que vostès explicaven i 
enguany ha sigut l’any pitjor i és que els mateixos professors, no?, de l’institut on treballo hem vist que hi 
ha moltíssims, moltíssims alumnes que no poden pagar-se els seus llibres i està provocant, evidentment, 
una situació de desigualtat per part de l’alumnat. I això, si ho comparem amb el que passava feia uns 
anys, que era sempre algun cas particular, realment és greu. 
 
Per tant, el nostre grup municipal, entenent que aquesta proposta el que intenta és solucionar aquesta 
situació, donarem suport, esperant que el proper curs les coses vagin millor. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Bé, senyor Roig, de tot allò que argumenten a l’exposició de 
motius, si augmenta la ràtio escolar, augment de les hores lectives als professors, que baixen el sou als 
professors, disminució de beques i bé, tot el demés que ha dit, doncs totalment d’acord, no?, és així. 
 
El que passa és que, de tot aquest argumentari, el que entenem nosaltres que no es dedueix és la 
proposta d’acord. Pensem que hauríem de fer un argumentari per demanar el què realment demanen. 
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A més a més, tenim entès que això que demanen ja es fa als instituts, ja es fa als col·legis, ja es fa 
bastant. Em consta que és així. Ja fa molts anys que el Joaquim Bau, l’IES de l’Ebre, bé, tots, 
pràcticament tots ho fa, no?. 
 
De totes maneres, els hi donarem suport a aquesta moció, perquè nosaltres pensem que pot quedar-se 
algun alumne que ho necessiti i que s’escapi d’això que ja es fa i fa molts anys que es fa, i llavors 
considerem que en tot allò que es pugui complementar des de l’Ajuntament, doncs bé, estaria bé que 
s’estudiï, que es tiri endavant, per tant, els hi direm que sí a la moció. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, una vegada més, el 
senyor Roig ens porta una moció que està “plagada”, absolutament, de dades falses, que res tenen a 
veure amb el municipi de Tortosa. Deduïm que li han tornat a enviar des del Partit i, sense èxit, l’ha 
volguda adaptar al què està passant al municipi de Tortosa, però sempre amb l’objectiu de donar 
informació que no és certa, i com creiem que amb l’ensenyament no s’ha de jugar, ni fer política, el que 
pertoca és tirar endavant i treballar per l’ensenyament, sí que li diré el que ha anat dient respecte a cada 
un dels punts perquè, realment, tot són mentides i entenem que això no es tracta de fer-ho en plenari. 
 
Ja no li diré el que li ha dit el senyor Monclús, que no té res a veure les dos primeres pàgines, o tres 
primeres pàgines, amb el què demana després. En tot cas, no entenem tampoc a què ve, però bé, vostè 
sabrà perquè presenta una moció d’aquestes maneres. 
 
I si comencem punt a punt, ens diu que s’ha reduït el pressupost. Sí, clar que s’ha reduït el pressupost, 
s’ha reduït tot el pressupost de la Generalitat, tot, absolutament tot, tots els departaments. Però si 
veiem..., i s’ha reduït per diferents motius i ara no li tornaré a explicar perquè s’ha reduït, que ja ho sap 
vostè i ho sap molt perquè s’ha reduït el pressupost, perquè s’ha tingut que pagar altres deutes deixats, 
però en tot cas, si mirem el què suposava el percentatge d’ensenyament a dia d’avui i el que suposa el 
pressupost quan vostès governaven, veurem que a dia d’avui suposa més d’un 20% el pes 
d’ensenyament dintre del pressupost. En canvi, en èpoques de bonança econòmica, al menys per al 
Govern de la Generalitat en aquell moment, per exemples a l’any 2007 era el 18% el pressupost, el que 
suposava el pres d’ensenyament dintre del pressupost. O l’últim any de tripartit, el 19%, per tant, potser 
tampoc era molt important l’ensenyament en aquell moment. 
 
Ens diu també que l’oferta de modalitats de batxillerat ha disminuït. Absolutament fals. S’han mantingut i 
no s’han reduït. Ni s’han reduït els grups, ni s’han reduït les modalitats. 
 
També ens diu que s’ha reduït dràsticament les aules d’acollida, dràsticament. El què ha passat és que hi 
menys nouvinguts i, per tant, hi ha menys aules d’acollida i perquè hi ha menys alumnes que ho 
necessiten. Però igualment hem passat de 7 a 5 i mig, per tant, aquesta és la reducció súper dràstica 
que ha patit el municipi de Tortosa. Molt greu, molt greu, molt greu. 
 
Ens diu també que hi ha un augment de la ràtio escolar al nostre municipi a primària. Digui’m escola per 
escola, digui’m a quina escola hi ha un augment de la ràtio perquè no és cert, no hi ha tampoc augment 
de la ràtio als centres de Tortosa. 
 
Torna a dir que s’han reduït les beques de menjador escolar. I jo crec que no em va escolar el passat Ple, 
perquè el què vaig explicar exactament, l’evolució de les beques escolars, de les beques per a menjador, i 
només caldria que ho tornés a recordar, si vol ja li tornaré a explicar perquè no cal fer-nos pesats tornant 
a parlar del mateix, però sap que les beques de menjador han anat incrementant respecte a les peticions 
any rera any, i sinó també ho pot preguntar als seus companys del Consell Comarcal que ho van votar a 
favor. 
 
Ens diu que s’han perdut 5 mestres de mitjana, fins a 17 mestres, fins 17 professors al Joaquim Bau. 
Absolutament mentida. No s’han perdut 17 mestres al Joaquim Bau. 
 
Ens diu també que hi ha tres professors, bé, per exemple, ens diu que s’han reduït dos professors de 
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mitjana a cada centre i, per exemple, no ho diu que hi ha tres professors més a l’Institut de Jesús, per 
exemple. 
 
Ens diu també que hi ha una disminució de les ajudes a llibres. I jo li voldria preguntar: com ho sap que hi 
ha disminució de les ajudes a llibres si encara no han sortit les ajudes a llibres? Perquè les ajudes a 
llibres les atorga el Consell Comarcal i, per tant, que és qui ho està gestionant i encara no les ha atorgat, 
per tant, tampoc sap si n’han hagut o no n’han hagut perquè encara no s’han anunciat. 
 
I, a més a més, sap també que hi ha un programa de recollida de material per part de... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Hauria d’anar acabant, senyora Roigé. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
A continuació pren la paraula la Sra. Roigé: Vaig acabant. 
 
...per part de l’Ajuntament de Tortosa, en col·laboració de Càritas i Creu Roja, que estan tirant endavant a 
la ciutat. 
 
I, a més a més, també ens diu que hi ha una retallada pel que fa a inversions a la ciutat i jo el què li diria 
és que a dia d’avui s’està construint un nou centre a la ciutat, s’ha ubicat un nou institut... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Senyora Roigé, si vol utilitzar el següent torn, però. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: Doncs ja utilitzaré el següent torn. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Previsible, previsible. Vol dades senyora Roigé? Els dos últims 
cursos escolars, a primària als centres de Tortosa s’han perdut una mitjana de dos mestres i als centres 
de secundaria cinc, i han augmentat el nombre d’alumnes.  
 
Al Bau és cert que en tres anys s’han reduït 17 docents. És així de cert. Vostè diu que no. Miri’s les dades. 
Miri’s les dades. Sí, sí, però quines?, les maquillades pel seu, eh, vull dir, aquests cursos que fan de 
maquillatge de dades al Departament d’Ensenyament, que estan maquillats? Clar, perquè clar, és que les 
coses també es poden veure d’una altra manera. 
 
Vostè vagi al Bau, vagi al Bau i pregunti si en tres anys s’han reduït 17 professors o no. Pregunti-ho. Tres a 
Ferreries, tres, dos al Cinta Curto, tres a Remolins, pregunti-ho. És que preguntem-ho. És que clar, és que 
sinó, a veure, és que, clar, és que me n’adono que la realitat que vostès viuen és molt diferent de la que 
nosaltres vivim. Ja ho veig ja. Ja ho veig. Ja penso que vostès viuen a un altre món, no? 
 
És veritat o no que s’han reduït a pressupost zero el plans d’entorn? És veritat o no? Zero, no? És cert o 
no? 
 
I clar, i clar, quan és cert o no que s’han incorporat als centres d’ensenyament, el mateix dia, els interins 
per estalviar-se uns quants dies, uns quants dies de feina, de sou? I aquells interins, moltes vegades, no 
sabien ni quin curs donarien classes, ni com, ni de quina manera, per tant, no podien preparar-se les 
classes, ni saber quina assignatura, casi, casi, donarien, ni cursos ?  
 
I això és qualitat educativa? I això és qualitat educativa?, home. Això és manteniment de la qualitat 
educativa? Clar, si no deixem preparar al docents les classes dels nostres fills, ja em diran vostès com ho 
han de fer. 
 
Clar, miri, això era moció molt senzilla. Era una borsa de llibres municipal, municipal. Clar que a les 
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AMPES ja fan coses, però les AMPES ja també en fan moltes de coses, altres coses que potser no els hi 
tocaria fer i ho haurien de fer des de l’Ajuntament.  
 
I el què ha dit dels centres. Home, és que si els centres escolars, ja fan el què toca fer el Govern. El 
Govern ha de construir centres escolars, però això no només és parlar de qualitat educativa, no és només 
això. És que ja toca fer-ho, és que és així mateix com s’ha de fer. 
 
Per tant, per tant, era, com he dit al principi de la meva intervenció, era previsible. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, si em permet, senyora Roigé, abans 
de..., per clarificar i per no fer guerres de dades, com què el Partit Socialista i Iniciativa s’han adreçat a 
l’Ajuntament per a que els hi facilitéssim unes dades de professors i alumnes per escoles, ja els hi 
avanço que... Si?, jo tinc una proposta, tinc un escrit signat per vostè, senyor Jordan. Si no l’ha signat, 
tenim un problema. Haurem de cridar a la policia per identificar qui ha presentat l’escrit. A mi em consta 
que hi ha, ho he vist jo personalment, però bé, si no ho ha demanat és.... Ho ha demanat perquè està al 
Registre, però, en tot cas, em consta que també ho ha demanat el Partit Socialista i ja els hi avanço que 
les estem completant, però com que és un tema susceptible de fer algun tipus d’interpretació, com s’ha 
vist, inclús insinuant, algú, que es puguin maquillar unes dades oficials, cosa que és per a, d’aquí, anar-
se’n al Jutjat de Guàrdia, ja els hi avanço que jo personalment tinc previst venir a la comissió 
corresponent per facilitar-los-hi personalment aquestes dades. I analitzarem, col·legi per col·legi, els 
professors, els alumnes, les ràtios i l’evolució. I ja els hi dic que, posteriorment, faré una roda de premsa 
per explicar aquestes ràtios a Tortosa, col·legi per col·legi, centre per centre i amb les dades oficials. I 
després podran debatre el què vostès creguin convenient.  
 
En tot cas, continuem amb la moció. 
 
Perdoni, senyor Jordan, ja esbrinarem qui ha presentat aquest escrit en nom seu, perquè jo crec que van 
entrar el mateix dia dos mocions, una en aquest sentit i una altra, que ja no li reprodueixo aquí, perquè si 
no és vostè qui les presenta, haurem d’esbrinar-ho. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Seguidament pren la paraula la Sra. Roigé: El senyor Roig ens diu: i si que toca construir centres. Clar que 
toca, però qui ho ha construït és aquest Govern. No és quan vostès governaven, que van estar 8 anys i 
van intentar, van ser incapaços de poder tirar endavant l’Escola de Sant Llàtzer, absolutament incapaços 
de tirar-ho endavant. 
 
I ens diu aquí, a la seva moció, en diu: suspensió de la major part de les inversions per a la millora de 
centres, a Tortosa. A Tortosa suspensió de la millora de centres? Per favor, quan li enviïn un argumentari 
del carrer Nicaragua, canvieu, perquè realment al final ens trobem que aquí a Tortosa, només a l’Escola 
Daniel Mangrané, han creat el nou institut escola i s’han gastat 442.000 euros arreglant i fent els nous 
mòduls i les noves aules. O només s’han gastat 453.000 euros en diferents obres al Cinta Curto, al 
Joaquim Bau, a l’institut Cristòfol Despuig, a l’Escola de Ferreries, a l’Institut de l’Ebre. O els 6.500.000 
invertits en l’escola nova del barri de Sant Llàtzer. Per tant, estem parlant de 7.500.000 gastats només 
des de que governa Convergència i Unió, des del 2011.  
 
Per tant, quan escriu coses que li passen, parli realment de Tortosa. No està aquí vostè per defensar 
Tortosa? Doncs, defensi Tortosa i parli realment de propostes que afecten a la ciutat de Tortosa. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
A continuació pren la paraula el Sr. Roig: Una altra oportunitat perduda i, evidentment, el Partit Socialista 
continuarem presentant propostes, no ens cansarem, no ens cansarem. No ens cansarem perquè 
nosaltres pensem que el què hem de fer és treballar per la ciutat i nosaltres estem treballant per la ciutat 
i vostès, qualsevol proposta que fem nosaltres, des de l’oposició, es tomba sistemàticament, passant el 
“rodillo” de la majoria absoluta. 
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No, no, no ens taparan la boca i continuarem, continuarem presentant propostes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Com que no li tapem la boca, senyor Roig, té la 
paraula per presentar el punt desè de l’ordre del dia. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i 
PP (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 
10 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE PETICIÓ AL GOVERN 
CENTRAL DE RETIRADA DEL COPAGAMENT FARMACÈUTIC HOSPITALARI. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“ Atès que a partir del passat 1 d'octubre serà d'aplicació la Resolució del 10 de setembre, de la Direcció 
General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia. 
 
Atès que aquest nou copagament estableix una aportació econòmica del 10% del preu de venda al públic 
de 157 presentacions farmacològiques dispensades en el servei de farmàcies dels centres hospitalaris 
per part dels usuaris no ingressats. 
 
Atès que aquesta resolució afecta majoritàriament pacients de malalties cròniques usuaris de 
medicaments indicats per a patologies greus o invalidants de les àrees terapèutiques d'oncologia, 
hepatitis C, artritis reumatoide i altres malalties immunologies i respiratòries greus, fent que tinguin que 
abonar part dels cost dels medicaments dispensats. 
 
Atès que aquesta resolució ataca a les persones més vulnerables i atempta contra l'equitat del nostre 
sistema de salut. Parlem de persones que, en moltes ocasions tenen minvada la seva economia, amb 
rendes baixes o amb situacions econòmiques compromeses, a causa, precisament, de la malaltia que 
pateixen. Tractant-se, sovint, de pacients que no poden treballar, fet que sembla que no s’ha tingut en 
compte. 
 
Atès que tampoc no s'ha tingut en compte la situació de vulnerabilitat especial dels infants i adolescents 
que obligatòriament han de prendre alguns dels medicaments inclosos en la resolució, ni el impacte que 
aquestos casos tenen en moltes economies familiars, ja que molts cops un dels membres ha de deixar la 
feina per atendre l'infant malalt. 
 
Atès que aquesta resolució es va fer pública, per part del ministeri sense informar de forma prèvia a les 
comunitats autònomes, ni sense ser acordada en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. 
 
Atès que es tracta d'una mesura totalment injusta que afecta directament a més de 300 persones, en 
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, als que s'ha de sumar els malalts de l’Hospital de Mora, en les 
Terres de l'Ebre; alguns dels quals prenen més d'un medicament d'aquest tipus, castigant, una vegada 
més, als col·lectius més vulnerables. 
 
Atès els perjudicis que aquest nou copagament suposaran per a la salut dels pacients i que podria tenir 
greus perjudicis per a la ciutadania, ja que es pateix el risc de que hi hagin pacients que tinguin que 
renunciar al seu tractament per poder fer front a aquest nou copagament implantat pel Ministeri de 
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Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ja que alguns dels pacients beneficiaris pertanyen a col·lectius amb 
dificultats econòmiques greus. 
 
Atès que aquest nou copagament se suma a la mesura, que ja s’està aplicant, d'augmentar les 
aportacions de la prestació farmacèutica ambulatòria i la introducció del copagament en el cas de les 
persones pensionistes. 
 
Atès que és evident que la mesura del copagament imposada no cerca un efecte dissuasiu en l'adquisició 
dels fàrmacs per als pacients crònics, ja que alguns d'aquests són imprescindibles per allargar o, fins i 
tot, per conservar la vida. 
 
Atès que segons les dades facilitades per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària l’aportació que 
faran els pacients d'aquests medicaments serà del 0,1% del total d’ingressos per copagament 
farmacèutic. 
 
Atès que, malgrat el Departament de Salut ha demanat l'ajornament de la mesura estudiant implantar 
excepcions i límits, anunciant que no el posarà en marxa el dia 1 d'octubre, al·legant que els 
condicionants tècnics, administratius i logístics fan impossible que es pugui posar en marxa la mesura la 
setmana vinent, el Govern de la Generalitat no s'ha posicionat clarament en contra del projecte. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent  
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Primer - Instar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la retirada immediata de la Resolució del 
10 de setembre, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i 
Farmàcia, en defensa dels més de 300 pacients afectats a Tortosa i a les Terres de l’Ebre. 
 
Segon - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a interposar recurs d’inconstitucionalitat contra 
l'esmentada resolució, com han anunciat altres comunitats autònomes com Andalusia, Euskadi i 
Canàries, i que en cap cas sigui aplicada la mesura fins que no hi hagi resolució de l’Alt Tribunal. 
 
Tercer - Trametre el present acord, per mitjans telemàtics, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
i al Govern de la Generalitat de Catalunya.  ” 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, una vegada més, el 
Govern de dretes del Partit Popular ha decidit que aquesta crisi l’han de pagar aquells que menys tenen. I 
una vegada més, estem completament segurs, que tornarà a passar. 
 
Aquesta vegada els hi ha tocat als malalts crònics que són tractats de forma ambulatòria als hospitals, 
als quals se’ls vol obligar a efectuar un pagament del 10% de 157 medicaments que se serveixen des de 
la farmàcia dels centres i que es dispensen a malalts no hospitalitzats.  
 
Es tracta, sense dubte, d’una mesura injusta que afecta als pacients amb malalties greus, com càncer, 
hepatitis o deficiències respiratòries greus, els quals, per obra i gràcia del Partit Popular, hauran de pagar 
part dels seus medicaments. 
 
Es tracta d’un atac a aquells més febles, que toca novament al cor de l’estat del benestar, la nostra 
sanitat pública i que, cada vegada, té menys de sanitat i menys de pública. 
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Parlem d’una mesura que afecta als malalts, algunes vegades crònics, que han de deixar de treballar per 
la seva malaltia i que, en moltes ocasions, tenen una renda molt baixa. 
 
Aquesta mesura impulsada pel Partit Popular, sense dubte, és un cop de destral, novament, a la sanitat 
pública, que poc a poc està deixant de ser gratuïta per als ciutadans. 
 
I és que, sense dubte, és un atac amb nocturnitat i traïdoria, fet a corre-cuita, i d’amagatotis, en un intent 
absurd d’ocultar-ho als ciutadans. Ni explicacions al Congrés, ni nota de premsa, ni compareixença de la 
ministra davant els mitjans de comunicació, res de res. Per no informar, no es va informar de forma 
prèvia a les comunitats autònomes, ni al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Ho han fet 
corrents, de nit i a les fosques. 
 
Es tracta d’una nova mentida més del Partit Popular, una mentida més dels governs de dretes que 
actualment governen el dia a dia dels nostres ciutadans. Una mentida de Mariano Rajoy que en 
campanya electoral va dir que no permetria, que no es tocaria ni la sanitat, ni l’educació, ni les pensions i 
ho ha fet. I una mentida més de les que ens tenen acostumats en els últims temps els governs de dretes. 
 
En els últims anys han augmentat el copagament farmacèutic per a tots els ciutadans. I per primera 
vegada en democràcia han fet pagar als pensionistes els medicaments. Un govern popular que compta, 
al nostre país amb Convergència i Unió, el Govern de Convergència i Unió, que no oblidem que va tractar 
d’imposar aquella mesura de l’euro per recepta. 
 
No tenim cap dubte que el Partit Popular està aprofitant que hi ha una crisi econòmica per imposar la 
seva ideologia. En definitiva, no és que no pugui fer altra cosa, és que no ho volen fer. Està matant 
l’incipient estat del benestar, que tant i tant ens ha costat construir durant 37 anys de democràcia. I ho 
estan fent a marxes forçades.  
 
Ara els hi toca, una vegada més, a aquells més vulnerables, als que no poden treballar per les seves 
malalties o per les malalties de familiars que tenen al seu càrrec. I ens afecta això als tortosins i 
tortosines? Evidentment que sí. La mesura de copagament que vol imposar el Partit Popular afecta a les 
nostres terres a més de 300 persones que prenen la seva medicació habitual a l’Hospital Verge de la 
Cinta. És a dir, un mínim de 300 persones formen part d’un dels col·lectius més vulnerables dels 
ciutadans. 
 
Aquest pagament és un atac més a la base del nostre estat del benestar i posa en risc la salut d’alguns 
pacients que poden veure’s abocats a renunciar al seu tractament per la impossibilitat de fer front al 
pagament de medicines, tal com els pot obligar el Partit Popular. 
 
El Partit Popular vol fer de la sanitat un article de luxe, al qual només puguin accedir aquells que tinguin 
diners. No vol entendre, a lo millor no pot entendre, que el dret a la sanitat pública i gratuïta no té 
discriminacions. 
 
És cert que el Govern de la Generalitat no l’ha aplicat, igual que la resta de comunitats autònomes, 
l’Ordre ministerial, al·legant motius tècnics per evitar la seva posada en marxa. Ho reconeixem i ho 
aplaudim, faltaria més, però demanem un pas més. Demanem que siguin valents, que siguem valents en 
aquest Ple, i que ens plantem contra les resolucions injustes. No hi ha prou en dir-li al Ministeri que s’ha 
de retirar la resolució del copagament farmacèutic, sinó que instem a la Generalitat de Catalunya a 
interposar un recurs d’inconstitucionalitat, demanant als magistrats que el suspenguin de forma cautelar 
fins que no s’hagi resolt. 
 
Creiem que és una mesura de justícia i és el mínim que podem fer pels 300 veïns i veïnes que es veuen 
afectats en el nostre Hospital de referència, el Verge de la Cinta. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, 
nosaltres estem d’acord, senyor Roig, en què hi ha que recolzar sempre a qui menys recursos i menys 
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possibilitats té.  
 
I també ho estem, i des del més fons del nostre sentiment, en defensar el nostre sistema sanitari públic, 
com també el privat, però el públic que, com sempre hem fet, ja que gaudeix d’un prestigi, un gran 
prestigi a tots els llocs. 
 
El que passa és que també, doncs, bé, hi ha unes retallades que nosaltres hem estat en contra, i quan 
parlo de nosaltres, senyor Jordan, parlo, no miro a Madrid, ni miro a Barcelona; jo miro a Tortosa, el Partit 
Popular de Tortosa, el que jo represento, estem en contra, moralment, és evident que no tenim la força 
per oposar-nos d’una altra forma, però ho estem. 
 
Ara bé, llegint la moció, doncs jo el que vull, simplement, fer esment a dos punts. Un, que sols afecta, 
aquest copagament, a 157 presentacions farmacològiques, eh?, no a totes: 157. Des d’un punt de vista 
econòmic, del cost dels medicaments dispensats, el 10% és el que hi ha que pagar, amb un topall màxim 
de 4,20€ per medicament, és a dir, si un medicament val 20€ se’n pagarà 2, però si el medicament val 
milers d’euros, l’usuari sols en pagarà 4,20. Que quedi clar de que, a vegades, utilitzem els termes o les 
xifres d’una forma que poden distorsionar a la ciutadania el què realment s’està aprovant amb aquest 
dictamen. 
 
Nosaltres, amb tot, perquè en el fons estem d’acord en una part i en una altra no, per exemple, vostès 
diuen que aquesta mesura no ha estat aprovada per les comunitats autònomes. La Comunitat Autònoma 
de Catalunya no l’ha aprovada perquè ha dit: la volem mirar i, per tant, ens l’estem estudiant, no?, però el 
què també és veritat és que s’ha avisat, s’ha donat informació a totes les comunitats autònomes en les 
diferents reunions de treball prèvies a aprovar aquesta Resolució del 10 de setembre de la Direcció 
General de Cartera Bàsica del Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, no? 
 
A pesar de tot, a pesar de tot i recalcant que estem al costat dels més desvalguts i que defensarem 
sempre, a ultrança, el sistema, el nostre sistema sanitari públic, ens posicionarem amb l’abstenció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, ens trobem davant d’una 
nova ofensiva cap a la sanitat pública, la sanitat de tots, per tant, una retallada més, abans parlàvem 
d’educació, ara parlem de sanitat, que ve del Govern central del Partit Popular i que, per tant, afecta a 
totes les comunitats autònomes. 
 
Una retallada que significa que els ciutadans i ciutadanes que tinguin malalties cròniques han de pagar 
un 10% més, no?, en relació als seus medicaments, després dels impostos que ja paguen, la qual cosa, 
des del nostre grup, qualifiquem d’indignant i de vergonyós, perquè a sobre és als malalts que són 
crònics i, per tant, aquells que han de comprar més vegades aquests medicaments. 
 
També s’ha dit aquí, que en el seu dia l’equip de Govern de la Generalitat de Catalunya, de Convergència i 
Unió, va apostar per l’euro per recepta, que finalment va haver de ser retirat. I vostès proposen, no?, 
instar a la Generalitat de Catalunya, que em consta que s’ha queixat formalment, no?, d’aquesta qüestió, 
que interposi un recurs d’inconstitucionalitat, com ja ho han fet altres comunitats autònomes, en aquest 
cas Andalusia, Euskadi i Canàries.  
 
Per tant, nosaltres considerem que és positiva, no?, aquesta moció, sempre i quan defenséssim els 
interessos dels tortosins i tortosines malalts i, en especial, en aquesta ocasió els crònics. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: A veure, jo no sé si és que tot allò que toca el Partit Popular, 
no sé, potser és una fixació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, no?, no ho sé, però 
és que tot allò que toquen és com si entrés un elefant a una “cacharrería”, vull dir, ho fan malbé. Tot, 
analitzeu decrets, lleis, tot el que volguéssiu. És que jo estic, nosaltres estem que flipem com diuen, 
perquè, a veure, ficaré dos exemples: pacients que tinguin una hepatitis C. Sabem que amb el 
tractament, que és amb dos fàrmacs: interferon pegilat i ribavirina, o sigui, tenen el 55 – 60% de 
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possibilitats de curar-se. Els que no es curen, tenen molts números a la rifa de fer una cirrosi i altres 
complicacions més greus. Dius, home, i a aquesta gent els hi hem de fer pagar cada setmana que 
necessiten el tractament 4€ i 4€ i 4€ durant 9 mesos? 
 
Un altre exemple, virus de la immunodeficiència humana, el sida. Bé, tractament amb antiretrovirals, 
fàrmacs caríssims, gent molt desafavorida en qüestions socials, molt marginals la major part, que sabem 
amb el tractament, si deixen de prendre-se’l tres o quatre dies, o sigui, amb el tractament assossegues el 
virus, però només que estiguis tres o quatre dies que no te’l prenguis allò torna a agarrar força. Doncs, 
home, i aquesta gent que a lo millor necessiten varis antiretrovirals, els hi hem de fer pagar, quan és gent 
que ja sabem el què passa?  
 
Per tant, jo crec que el Partit Popular s’ha begut l’enteniment. És que jo no entenc com poden fer 
aquestes coses, perquè al cap i al fi, quants diners trauran d’això?, d’un fàrmac que val un munt de 
diners, que els hi féssim pagar 4 euros? I un pacient que tingui una hepatitis C que a lo millor no ho 
pagui, no acudeixi al controls, no faci el tractament i haguéssim de pagar després un trasplantament 
hepàtic? Jo crec que això és una reflexió que fem en veu alta perquè la gent que crec que ho passa en 
tingui consciència d’allò que ens està proposant el Partit Popular i que, encertadament, han entrat, amb 
aquesta moció, el Partit Socialista de Catalunya i que Esquerra Republicana, com a grup municipal, els hi 
donen tot el suport. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, encara que suposo 
que el senyor Roig continuarà fent el discurs de que no li aprovem res, en aquest cas sí que li aprovarem 
aquesta moció que ens ha presentat i comptarà amb el suport del grup municipal de Convergència i Unió 
perquè rebutgem aquest copagament sanitari que suposa aquest cost addicional de fins un 10% en 
fàrmacs per a tractaments de malalties greus i no podem admetre que aquesta tipologia de malalts amb 
tractaments de llarga durada, a més a més, se’ls obligui a tenir aquest cost addicional i, a més a més, 
quan no s’està desincentivant el consum perquè, en tot cas, és obligatori tenir que portar a terme aquest 
consum, no tenen una altra opció.  
 
El Govern de la Generalitat ja ho ha denunciat en aquest sentit i també ha dit que prendrà mesures al 
respecte i, a més a més, al Parlament de Catalunya també va aprovar una proposta de resolució rebutjant 
aquesta mesura empresa. 
 
Per tant, el nostre vot serà favorable, tot i que vist el que també ens ha dit, sí que li recomanaria que 
llegís un article de qui va ser consellera de Salut, la senyora Marina Geli, socialista, on recomanava el 
copagament sanitari. Ho dic perquè potser dintre de les seves files també hi ha algú que està parlant de 
copagament sanitari i que també és del Partit Socialista. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Agraeixo el vot favorable de tots 
els regidors i regidores que així ho han fet, però en especial el de Convergència i Unió perquè ha fet 
possible que tiri endavant. 
 
Senyora Roigé, estic molt d’acord amb vostès que la política del Partit Popular en aquest sentit, que no 
està al costat de les persones, és intolerable i inadmissible. No és pot tolera i per aquesta raó li agraeixo 
de tot cor el seu vot favorable a la nostra moció. I des d’aquí li llenço un guant, eh, li llenço un guant: que 
des de l’Ajuntament de Tortosa fem alguna cosa per aquesta gent que algun dia, segurament, perquè 
tiraran endavant moltes coses, poguéssim fer alguna cosa des de l’Ajuntament de Tortosa. I, potser, fer 
una moció conjunta o la presentaríem nosaltres, com hem fet a l’Ajuntament de Riotorto de Lugo, en què 
assumeixen el copagament de fàrmacs, en la dispensació hospitalària dels nostres veïns que pateixen 
aquestes situacions. 
 
El Partit Socialista està compromès en presentar aquesta moció i una moció que creiem que ajudaria i 
molt a ciutadans de Tortosa. Moltes gràcies. 
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Intervenció del Sr. Dalmau 
A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau: Jo, simplement contestar molt, molt ràpidament, perquè 
tampoc ni pensava contestar, però que per veure elefants, senyor Monclús, entrant a una “cacharrería”, 
podríem veure el seu partit quan va estar governant a la Generalitat de Catalunya abans. 
 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dinou vots 
a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12), PSC (3), ERC (2) i 
I-ET-E (2), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal del PP. 
 
 
 
 
11 - PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER ESTABLIR 
MICROCRÈDITS MUNICIPALS PER A JOVES EMPRENEDORS. 
 
Se sotmet a debat del Ple la següent proposta subscrita pel grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
“  Atès la greu crisi econòmica que actualment assola el nostre país, ha tingut un notable impacte social, 
essent el mercat de treball el que ha registrat una major sensibilitat davant del canvi de cicle econòmic 
en comparació amb altres països europeus.  
 
Atès que les polítiques d'ajustos i austeritat excepcional induïdes per la Unió Europea han ofegat 
l’economia nacional i han portat les xifres d'atur a límits mai abans coneguts. 
 
Atès que aquesta notable destrucció d'ocupació no ha estat homogènia per als diferents grups d’edat de 
la població, essent el de les persones joves el més afectat per la crisi, situant la taxa d'atur, segons 
l’Observatori Català de la Joventut per al segon trimestre de 2013, en el 39,4%, el que representa en 
xifres absolutes, pera tot el país més de 260.000 joves aturats. 
 
Atès que el ritme de destrucció de llocs de treball es vertiginós, havent desaparegut des de l’inici de la 
crisi més de 436.000 llocs de treball ocupats per joves. 
 
Atès que la meitat dels joves aturats fa més d'un any que es troben en aquesta situació, i que a l’any 
2012, a Catalunya, l'atur de llarga durada per als joves de 16 a 29 anys és del 19,3%. 
 
Atès que els subsidis i prestacions només cobreixen a 1,5 de cada 10 joves que estan a l'atur. 
 
Atès que aquestes xifres són extraordinàriament preocupants, amb un gran nombre de joves que no 
disposen d'oportunitats i que aquest fet pot provocar que tota una generació quedi exclosa del mercat 
laboral sense que l’administració hagi posat de moment cap mesura efectiva pera frenar les tendències. 
 
Atès que les administracions locals són les administracions més properes al ciutadà i que per aquest 
motiu han de desenvolupar polítiques actives d'ocupació. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya elevem al Ple de 
l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d'acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Tortosa posi en mama Pla de foment de l'ocupació per a joves amb mesures 
concretes d’actuació amb l’objectiu de millorar les oportunitats i la situació laboral dels i les joves de 
Tortosa que tenen actualment greus i importantíssimes limitacions pel seu desenvolupament 
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professional, personal i per la seva emancipació. Aquest Pla de suport a les noves iniciatives 
empresarials liderades per joves emprenedors empadronats a Tortosa haurà d’estar articulat al voltant 
de dos eines: 
 
1. Ús de les infraestructures i serveis municipals posant a disposició dels emprenedors el Viver 
d'Empreses de la ciutat, facilitant l’accés al mateix en condicions preferencials. 
 
2. Aprovació d'un conjunt de microcrèdits com a eina principal de foment de l’auto ocupació, mitjançant 
la creació d'un fons amb la finalitat d'establir una alternativa per l’accés dels joves al món laboral. 
 
Els microcrèdits, en trets generals, estan destinats a joves emprenedors de 18 a 34 anys empadronats al 
municipi de Tortosa amb una antiguitat de sis mesos, que vulguin endegar un nou projecte empresarial a 
la ciutat, considerant projectes de nova creació, aquells que no hagin complert un any d’antiguitat en el 
moment de sol·licitar l’ajuda. 
 
Mitjançant la creació d'una partida pressupostaria suficientment dotada, se subvencionarien com a 
màxim un 50% del pla d'inversions i necessitats inicials de cada perceptor amb un límit de 15.000 euros 
per projecte. 
 
Aquests ajuts anirien condicionats a la presentació d'un projecte que seria avaluat pels serveis tècnics 
municipals seleccionant als més viables. 
 
Els projectes haurien de definir la idea de negoci, el producte o servei, un somer anàlisi de mercat, els 
aspectes formals de l'empresa, la seva organització funcional, la previsió de creació de llocs de treball i 
un pla econòmic i financer a tres anys. Es prioritzarien els projectes que generessin més ocupació. 
  
Per a la realització d'aquest plans, i si els emprenedors necessiten formació addicional, es contaria amb 
la col·laboració del personal del Centre de Formació Ocupacional, i especialment amb els professors del 
SEFED. 
 
Els crèdits haurien de ser retornats en un termini màxim de quatre anys sense interessos, amb un 
període màxim de carència de sis mesos, mitjançant un conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i 
cadascuna de les persones beneficiaries. 
 
Segon. Encarregar amb caràcter d'urgència a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Tortosa que en el termini d'un mes faci, desenvolupi i ampliï la proposta presentada, de forma que en un 
termini màxim de tres mesos el Pla pugui posar-se en marxa.  “ 
 
 

*-*-* 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Per exposar la proposta pren la paraula el regidor del grup municipal del PSC, senyor Enric Roig i 
Montagut: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, senyors regidors, avui, davant d’aquest 
plenari presentem una proposta de futur. Una proposta que té per objectiu crear nous llocs de treball a la 
nostra ciutat i és que l’objectiu hauria de ser i hauria de regir cadascuna de les actuacions del Govern 
municipal perquè, sense dubte, és el problema més greu que en aquests moments patim els tortosins i 
tortosines. 
 
Si ja la falta de treball en sectors, en tots els sectors, ja és dura, especialment en la gent gran i en la gent 
jove encara ho és més. Per aquest motiu presentem una proposta innovadora per facilitar la incorporació 
dels joves al mercat de treball. Una proposta més que presenta el Partit Socialista perquè pensem que és 
possible fer les coses d’una altra manera en política, que les coses també es poden fer de forma diferent 
i que no podem deixar el braços creuats davant una crisi que afecta molta gent, de la qual no en són en 
absolut culpables. 
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Estem completament convençuts que l’Ajuntament de Tortosa hem de fer polítiques per crear ocupació, 
hem de donar suport als nous emprenedors, nous empresaris i hem d’aplicar noves idees que ajudin als 
joves a tenir, no ja un futur millor, sinó ja un futur, només un futur. 
 
Al PSC considerem que sí, que a nivell local es poden fer moltes coses per tal de combatre la crisi i per tal 
de lluitar contra l’atur i per tal d’aconseguir que els nostres joves no tinguin que marxar de casa per 
poder tenir un futur. És possible fer alguna cosa més de les que estem fent? Sí. No podem rendir-nos, de 
cap manera. De cap manera no podem abaixar els braços. 
 
Avui presentem als ciutadans i ciutadanes una acció per donar suport a les noves iniciatives empresarials 
ideades per joves emprenedors de Tortosa i que s’haurien d’integrar dins un pla integral de foment de 
l’ocupació per a joves reforçant, per un costat la formació, i que s’articula en dos eines: d’una banda, 
l’oferiment de les infraestructures i serveis, posant a disposició dels joves emprenedors el Viver 
d’Empreses de la ciutat, facilitant l’accés en condicions preferencials.  
 
D’altra banda, l’aprovació d’un conjunt de microcrèdits com a eina de foment de l’ocupació. Es tracta de 
crear un fons al voltant d’uns 100.000€ amb la finalitat d’establir una alternativa per a l’accés dels joves 
al món laboral. Volem ajudar als joves emprenedors de Tortosa, nois i noies de 18 a 34 anys que vulguin 
engegar un nou projecte empresarial a la ciutat i així fomentar l’autoocupació. Volem ajudar a aquells 
joves que tinguin un projecte viable, prioritzant aquells que generin més ocupació i pensem que ho hem 
de fer des del món local, que és el lloc més proper al ciutadà, intentant estalviar burocràcies, papers. I els 
hi hem de dir als joves: tu tens una bona idea; nosaltres, Ajuntament, t’ajudarem a posar-la en marxa. 
Aquesta és la filosofia. Com? Subvencionant un màxim del 50% de la inversió inicial, amb un límit de 
15.000€ per projecte. Aquests crèdits haurien de ser retornats en un termini màxim de 4 anys sense 
interessos, amb un període de carència màxim de 6 mesos, mitjançant un conveni entre l’Ajuntament i la 
persona beneficiada. D’aquesta forma, realment, a l’Ajuntament no li costaria diners, simplement, 
avançar el crèdit inicial. I en els anys següents, la partida destinada acabaria autofinançant-se. 
 
En definitiva, es tracta d’oferir alguna oportunitat més als joves en un moment en què els bancs, als 
quals entre tots hem salvat, no ho oblidem, han deixat de fer la seva funció. 
 
Pensem que no ens podem rendir, que els nostres joves es mereixen tenir una oportunitat i que en 
aquests moments no la tenen i que, per tant, a Tortosa no se’ls hi està donant. Estem convençuts que 
aquests microcrèdits permetran la creació d’empreses molt diverses en els àmbits educatius, atenció a 
les persones, turisme, serveis, comerç al detall, restauració, en molts, per tant, donem l’oportunitat als 
joves, ara és el moment. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores i senyors regidores i regidors, bé, és 
evident que la crisi econòmica està provocant un impacte social importantíssim i aquesta impacte social, 
entre altres aspectes, recau en el mercat de treball. 
 
Aquí s’han de xifres com que l’atur del jovent està en un 39,4% o que hi ha 436.000 llocs de treballs 
ocupats per joves que han desaparegut, no? L’atur de llarga durada per a joves entre 16 a 29 anys està 
en un 19,3%. 
 
Evidentment, la crisi econòmica està tocant os en els sectors professionals des de fa temps, i molts d’ells 
comproven que treballar al marge d’una nòmina és força difícil. Toca, per tant, ficar imaginació i empenta 
per sobreviure i enfrontar-se al nou repte. 
 
El primer problema és que poques universitats i institucions formatives han preparat als alumnes per ser 
autònoms, per ser professionals autònoms i encara menys per ser-ho en un temps de crisi econòmica 
important.  
 
Estem d’acord amb la moció, estem d’acord en què hi ha que potenciar els microcrèdits municipals, tot i 
que hi ha que tenir en compte que més de 100.000 emprenedors no troben un finançament adequat i és 
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un contrasentit que hi hagi cada vegada més emprenedors, però que cada cop se’ls financi o no trobin un 
finançament adequada, perquè moltes vegades aquests microcrèdits es donen en funció de la solvència 
teòrica de l’emprenedor més que per la valoració i anàlisi d’aquest projecte que presenten, estem 
d’acord. 
 
I estem d’acord també en la utilització del Viver d’Empreses, però falta un aspecte important per a 
nosaltres, que és que hi ha que dinamitzar tots els tràmits, hi ha que simplificar tots els tràmits 
administratius. Per què? Per fer-los més àgils i més ràpids. Que l’emprenedor arribi ràpid a treballar, arribi 
ràpid a muntar el seu projecte. En aquest sentit, jo vull fer esment a l’aplicació “Emprendre en tres” que 
ha posat en marxa l’Administració estatal i que és una realitat en diversos municipis. Aquest projecte el 
que fa és aprofitar la col·laboració entre diverses administracions i les noves tecnologies, permetent crear 
una empresa d’una forma ràpida i senzilla, realitzant els tràmits de forma simultània en els tres camps 
de jocs: l’Administració estatal, l’autonòmica i la local. Aquest sistema permet que un emprenedor iniciï la 
seva activitat en un termini màxim de 48 a 72 hores i a un preu molt més reduït del que pot ser avui 
crear una empresa, que està vora 3.000 euros. 
 
Cal l’adhesió dels municipis a aquesta aplicació nova i també permet, aquesta aplicació, agilitzar 
determinats tràmits, ja no crear una empresa, sinó agilitzar els tràmits que tota persona, tot professional 
o empresari ha de fer davant de les administracions autonòmica, estatal i local. Per tant, nosaltres 
votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordan: Senyor alcalde, regidors i regidores, és evident que l’atur, ho 
hem comentat també avui, és un dels greus problemes que té la nostra societat i, concretament, l’atur 
juvenil és possiblement el problema, no? , més radical que afecta als joves dels nostre país, que no tenen 
sortides i que, ja també hem comentat alguna vegada, que ja es veuen obligats a immigrar també de la 
nostra ciutat i, per tant, han de marxar a l’estranger. 
 
Per una altra banda, també és evident que els emprenedors, i concretament els joves emprenedors, 
necessiten mecanismes per poder tirar endavant els seus projectes i moltes vegades la banca tradicional 
no els hi està facilitant. I també, és evident, que diferents administracions, diferents ajuntaments han 
encetat línies com les que vostès proposen, precisament per afavorir aquests emprenedors. 
 
En aquest sentit, el nostre grup municipal considera apropiada la seva proposta. També, evidentment, 
considerem que aquests microcrèdits s’haurien d’estudiar molt més en profunditat, haurien d’anar 
destinats a aquells sectors econòmics emergents a la nostra ciutat, a aquells sectors econòmics 
estratègics, si tinguéssim un Pla estratègic de ciutat que tampoc tenim. I també el què considerem és 
que, més enllà del que puguem fer des del nostre Ajuntament, el què hem de canviar és la situació de les 
polítiques econòmiques que hi ha en aquests moments al sud d’Europa, que precisament no afavoreixen 
ni a les classes mitjanes, ni a les classes populars, ni als autònoms, que són qui precisament més 
pressió fiscal els hi fan, en lloc de fer-ho a les grans corporacions, a les grans multinacionals que s’estan 
apoderant, com s’està demostrant, de les nostres vides i de les nostres societats. Per tant, el nostre grup 
municipal donarà suport a aquesta proposta.  
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde. Això que vostès proposen és una 
cosa que ja es fa a altres municipis. A Manresa, per exemple, hi ha un programa dotat amb 125.000€ 
que preveu ajuts de, com a màxim, 5.000€. A Lleida també, un màxim del 50% i 15.000€, que és el que 
vostès proposen. Al País Valencià, a Carcaixent, allí potser tinguin més diners i diu que els microcrèdits 
poden arribar fins el 95%, amb un màxim de 25.000€. O sigui, que hi ha com un ventall de municipis, 
n’he citat tres, que això ja s’ho proposen i que ho estan portant a la pràctica. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal, pensa que això s’hauria d’implantar a 
l’Ajuntament de Tortosa perquè la situació, ja l’han descrit abans, és la que és amb l’atur juvenil. S’hauria 
d’estudiar molt bé per veure què és el que es pot ajudar o què és el que no es pot ajudar, però crec que 
això passaria, primer, per que els pròxims pressupostos, l’equip de Govern, doncs, inclogui una quantitat, 
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una partida pressupostària per a que això es pugui tirar endavant. Per tant, el nostre suport a la moció 
que vostès avui presenten, però seguim pensant que s’hauria de treballar en calma. 
 
Intervenció de la Sra. Roigé 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Roigé: Gràcies senyor alcalde, regidores, regidors, en aquest cas no li 
podrem donar suport a la moció presentada. Entenem que no som una entitat financera i no és el què 
hauríem de fer com a Ajuntament. 
 
Però, a més a més, ens proposen coses d’anar gastant, anar gastant, anar gastant i anar trametent 
ingressos i, per tant, no és possible. En tot cas, algú haurà de quadra el pressupost de l’Ajuntament de 
Tortosa. Ens demanen que paguem 15.000€ per projectes a joves entre 18 i 34 anys i no ho podem fer. 
 
El que fem, el que podem fer i ho fem des de l’Ajuntament és ajudar a aquells joves emprenedors, també 
explicant-los, donant-los informació sobre les ajudes que està portant a terme la Generalitat i els ajudem 
a iniciar els projectes per tal de que puguin tirar-los endavant. I això el que fem és l’acompanyament 
empresarial, que ha estat aquest Govern el que l’ha posat en funcionament a través també del Viver 
d’Empreses, que també el va construir i crear aquest Govern, perquè creiem amb les eines per ajudar als 
emprenedors. 
 
També aquesta tasca d’acompanyament, que consisteix en assessorar a l’emprenedor, amb el seguiment 
dels seus projectes des del propi Viver o des de la Unitat de Comerç des del principi i assessorament per 
poder conèixer les millors línies de finançament o accedir a les línies que hi hagin disponibles pel que fa 
a subvencions, que a dia d’avui hi ha diferents línies obertes. I els ajudem també a fer el pla d’empresa. I 
avui mateix, per exemple, ha començat un curs al Viver d’Empreses destinat als emprenedors per tal 
d’ajudar-los. 
 
Per tant, creiem que estem fent el què ens pertoca i el què podem assumir, per tal de poder resoldre el 
problemes que afecten a la gent jove del nostre municipi. Els ajudem i els donen eines per tal de poder 
tirar endavant. 
 
D’altra banda, també dintre de la moció ens demana en un lloc subvencions, a l’altre microcrèdits. Crec 
que caldria també clarificar o, al menys, ordenar el que està dintre de la moció, perquè no queda clar el 
que està demanant en aquest moment. I també un últim incís, quan ens posem tant a la boca la paraula 
“rescat bancari”, li voldria recordar al senyor Roig, ho dic també per que ho sàpiga, que el primer rescat 
bancari el va fer el senyor Zapatero, per tant, també a banda de contínuament anar dient, anar dient, 
anar dient, també que siguin conscient com va començar i qui va començar i va originar la situació 
actual. 
 
Intervenció del Sr. Roig 
Seguidament pren la paraula el Sr. Roig: Anem a pams. Moltes gràcies al partits, als grups municipals 
que han votat la nostra moció a favor. 
 
Miri, m’hagués agradat avui de tres, fer-ne dos, senyora Roigé, però bé, veig que no, que al final no ha 
sigut possible. Al menys una, no? 
 
Però clar, quan vostè diu “ajudes de la Generalitat”, sí, val, ajudes de la Generalitat, però són préstecs 
per mig del banc amb interessos. I justament, aquí el què estem proposant és una cosa, com hem dit, 
que nosaltres entenem que és innovadora. Innovadora però que es fa a altres llocs, no?, que és que 
l’Ajuntament participi d’aquesta acció, d’aquesta tutela.  
 
La tutela de donar informació està molt bé, la tutela d’ajudar està molt bé, però evidentment, 
evidentment, tothom sabem que quan algú avui va a demanar un préstec al banc les coses són com són i 
van com van. 
 
Jo, de vegades és allò que dius, bé, però no se n’adonen que això, bé sí, ajudes, ajudes de la Generalitat, 
de tal, tal, però bé, vostès mateixos. 



154  /158  

 
El Viver d’Empreses. Diu el Viver d’Empreses, sí, però tenim que reconèixer que és un Viver d’Empreses 
que no acaba d’arrancar. Perdonin i no els hi sàpiga mal, però és així, és així. Nosaltres ja ho hem 
preguntat en aquest Ple, i per escrit, com funciona, quan, els metres, tal i tal. L’alcalde em va dir: 
pregunta-ho per escrit, doncs bé, doncs per escrit. No ens han contestat, no passa res, ja contestaran. 
No? Però bé, si vas allà al Viver d’Empreses, de 25 espais, empreses, empreses, en són 5, clar, quan hi 
ha aquí vivers, al territori, que estan ampliant, que estan ampliant. Alguna cosa, alguna cosa, alguna 
cosa, alguna cosa no estem fent bé. 
 
Jo penso que nosaltres tenim l’obligació de donar un futur als nostres fills i a la gent jove i aquí entenc 
que la nostra proposta d’avui era una proposta agosarada, certament, que per això inclús demanàvem un 
reglament que es pogués desenvolupar ràpidament, en un temps curt, i és agosarada i tal, però entenem 
que en política municipal també hem de ser valents i hem de tirar propostes que ens permetin ajudar 
sobretot, en aquest cas, a la gent jove. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda rebutjar la proposta amb vuit vots a 
favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC (2), I-ET-E (2) i 
PP (1), i dotze vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU. 
 
 
 
 

PART DE CONTROL 
 
 
12 - DONAR COMPTE DELS EXTRACTES DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
 
a) Extractes de la Junta de Govern Local: 
 
- 41/2013, de 09 de setembre (ordinària). 
- 42/2013, de 16 de setembre (ordinària). 
- 43/2013, de 23 de setembre (extraordinària i urgent). 
  
b) Resolucions de l’Alcaldia  
 
- De la 1719/2013 a la 1914/2013 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
 
El senyor Alcalde fa la següent exposició: 
Tanmateix, i volia haver-los-hi comentat en Junta de Portaveus però m’ho he saltat, també dono compte 
en caràcter anticipat del Decret 2013/2013, casualment, que és el Decret pel qual, en compliment del 
que estableix l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
que estableix que totes les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini i 
que aquest marc pressupostari tindrà un període mínim de tres anys. I en compliment, també, de l’Ordre 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 2115 del 2012, concretament de l’1 d’octubre, tant 
amb el que fa referència a l’article 6è i a l’article 13è.3, vam aprovar, vaig aprovar el marc 
pressupostaria. I el vam aprovar d’acord amb la nota informativa que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques va publicar durant el mes de setembre, la data de la nota és del 5 de 
setembre malgrat ho van publicar posteriorment, i que establia l’aprovació d’aquest marc pressupostari 
que és una previsió del pressupost 2014-2015-2016 i que s’anirà renovant. 
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Com que aquestes normes que els acabo de citar també diuen que s’ha de donar compte al Ple, al primer 
Ple que s’aprovi, jo els hi dono compte. Els hi facilitaré una còpia d’un Decret que tornarem a donar 
compte al Ple ordinari del mes de novembre, donat que correspon a un Decret del mes de desembre. Vull 
recordar-los que aquest Decret és de data 1 d’octubre i, per tant, en donarem compte el proper Ple. 
Simplement, per deixar constància. 
 
No els hi reproduiré aquí els marcs pressupostaris perquè, primera, són una estimació i, segona, perquè 
ja en tindran còpia. 
 
 
13 - INFORMES DE L’ALCALDIA. 
 
El senyor Alcalde manifesta el següent: 
Anunciar-los-hi que el proper divendres farem el Ple extraordinari per a l’aprovació de les ordenances 
fiscals. 
 
 
14 -  CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
a) Mocions. 
b) Precs. 
c) Preguntes. 

 
*-*-* 

 
01 - INTERVENCIÓ DEL SR. ROIG 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Roig: Moltes gràcies senyor alcalde. Dos precs: 
Un fa referència una mica a la imatge del nostre centre comercial, a la plaça de l’Àngel, al carrer Sant Blai 
i carrer Cervantes. En primer lloc, a la plaça de l’Àngel, que podríem dir que és el cor del centre 
comercial, el centre neuràlgic, hi ha tota una sèrie de cablejats penjant pel carrer d’una part a l’altra, 
entre el carrer Mercaders, que donen massa bona imatge. Inclús, algun problema va haver a festes de la 
Cinta amb un gegant que va tocar el cable i està despenjat. I potser això trobo que estaria bé, voldria 
pregar que s’intentés solucionar al màxim. 
 
En quant al carrer Sant Blai, hi ha queixes de comerciants que diuen que el manteniment del paviment és 
deficient i que, per tant, hi havia gent que ensopega i que, inclús quan plou, que es banya la gent 
després, al cap d’uns dies i tal. 
 
I per últim, queixes d’usuaris que s’han queixat de la brutícia de les vores del carrer Cervantes i que són 
conscients que hi ha hagut una reducció del servei de neteja i que, per tant, s’ha de fer un esforç, però 
que entenem que tot aquest eix és el centre comercial de la nostra ciutat i és vital per al 
desenvolupament econòmic nostre. 
 
Per un altre costat, l’aparcament de la ronda Docs. Vam tenir una queixa d’un veïns que diuen que la 
vorera que toca contra la tanca de Renfe és molt impossible transitar per diverses coses: que està molt 
bruta, que la vegetació que surt de dins dels terrenys de Renfe, que hi ha molt poca llum i que els cotxes 
aparcats en bateria a la vorera aparquem el morro, diguéssim, tot sencer, tot damunt. Llavors, va haver 
un ciutadà que ens va dir que a veure si això ho podíem solucionar. Clar, això passa molt de nit, quan no 
hi ha zona blava, perquè quan hi ha zona blava, com la zona blava nosaltres ja sabem que pensem que 
no funciona en aquell lloc, entenem que llavors la gent va pel mig del carrer, però enteníem que volien 
que, per tant, a la nit quan els cotxes aparquen és molt complicat d’anar-hi. Per tant, en aquest sentir 
voldríem que es donés solució, netejant la vorera, demanant a Renfe que pugui netejar els terrenys, posar 
alguna llum i, si es pogués donar solució com es va donar, similar, paral·lela, no sé quina és, al carrer La 
Ràpita, perquè també passava crec que el mateix, també passava el mateix, doncs, d’alguna manera que 
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es pogués transitar per aquella ronda. 
 
Quan dic una solució, senyor alcalde, estic dient bol·lards, baranes..., no estic dient de canviar el sentit 
dels aparcaments. Moltes gràcies. 
 
A continuació respon el senyor Alcalde: Molt bé, senyor Roig, vostè fa tanta demagògia, però tanta, que el 
traeix desprès... Vostè ho anava dient i jo anava fent, aixecant les mans i deia: l’estic pifiant, l’estic 
pifiant, perquè clar, la gent se’n recordarà de tot el què em va dir quan vam canviar l’ordenació dels 
aparcaments al carrer La Ràpita precisament per aquest problema. I em va abandonar. Que si traiem 
aparcaments, que si no sé què, que això no hi havia dret, que a Ferreries... I efectivament, ho vam 
explicar. Encara així, em penso que algú va portar una moció al Ple. Jo no sé si la va portar vostè, però 
vostè va votar a favor. I ara em diu que faci el mateix que vaig fer al carrer La Ràpita, per després  ficar-
nos, una altra vegada, a “caldo” dient que fem el què no hem de fer. Jo, de veritat, és tan errant les seves 
propostes, són tan estrambòtiques que alguna cosa que pot tenir sentit comú l’acaba perdent. M’està 
demanant que faci el mateix que vaig fer amb el carrer La Ràpita, i busquin les hemeroteques, busquin el 
que ens van dir i busquin les actes del Ple i del què van votar. Després, no es preocupi que jo li dono la 
paraula per al·lusions, per insinuacions o per el que vostè vulgui, no es preocupi, ja li donaré la paraula. 
 
Per tant, home, home, home, aquí no fem teatre. Fem propostes i fem política i hem de mantenir una 
certa coherència. I dir que a ronda Docs faci el mateix que al carrer de La Ràpita, quan al carrer de la 
Ràpita em van ficar a “caldo”, i era raonable. I segurament aquesta proposta també és raonable perquè, 
evidentment, si hi ha voreres, la gent  ha de transitar per les voreres. I, o es fica el cotxe que no envaeixi 
la vorera, amb el qual escurcem el carrer, o canviarem l’orientació dels aparcaments, que és el què es va 
fer al carrer La Ràpita i es van suprimir, si no recordo malament, tres aparcaments per aquest motiu, 
cosa que va generar un debat dels aparcaments a Ferreries per part d’algú. 
 
En tot cas, el tema de la Renfe dir-li que ja hem requerit reiteradament i, bé, segurament ens haurem de 
plantejar fer una execució subsidiària en la part que no suposi invasió de la propietat privada a Renfe, em 
penso que ja alguna pregunta del seu grup va haver al respecte. I és cert que hi ha un problema d’invasió 
d’aquests vehicles. Segurament s’haurà de fer un replantejament de tota l’ordenació d’aparcaments 
entorn a la ronda Docs. 
 
Respecte al tema del que vostè qualificava com a eix comercial i que... Jo també coincideixo, segurament 
el paviment que es va ficar quan es va arranjar el carrer Sant Blai no va ser dels més encertats que s’han 
fet a aquesta Tortosa, segurament. Ja no entro en qui ho va fer, està ficat i s’haurà de fer un 
manteniment que em consta que s’està fent. Si vostès detecten que hi ha algun lloc que no es fa. El que 
no podem fer és canviar tot el paviment d’un carrer que s’ha arranjat fa menys de 10 anys o 12 anys i, 
per tant, s’haurà de fer. 
 
Amb el tema de les restriccions o dels ajustos en el servei de neteja al carrer Cervantes no ha afectat. És 
més, aquesta setmana s’ha fet un reforç i s’ha netejat dos vegades el carrer Cervantes, perquè és veritat 
que al carrer Cervantes hi ha un problema, no tant de brutícia o de neteja que es requereixi per l’actuació 
de les persones usuàries del carrer, sinó que hi ha moltes aus que se situen entorn als arbres del carrer 
Cervantes i també l’embruten de forma especial. Però en tot cas, en quant al tema de més neteja, jo crec 
que aquest és un prec que s’hauria de fer generalitzat, no essencialment al carrer Cervantes. 
Evidentment, doncs, al carrer Cervantes, al passeig de l’Ebre amb els quals jo parlava l’altre dia amb uns 
veïns, al carrer Ulldecona, al altres.  
 
També hem d’aprofitar cada cop que féssim això, com jo ho faig, també els hi agrairia que aprofitessin 
per demanar una major col·laboració ciutadana i que la gent embruti menys. M’agradaria sentir-ho això 
també, perquè és veritat que a moltes associacions de veïns també m’ho diuen. Em diuen: ja som 
conscients i nosaltres ho estem demanant, també m’agradaria sentir-ho dels regidors, d’aquesta major 
col·laboració ciutadana, perquè és veritat que netegen i als 15 minuts d’haver netejat hi ha espais que 
estan bruts. Per tant, hem de fer aquesta doble funció i també demanar als nostres conciutadans que 
ens ajudin, que col·laborin a fer aquesta tasca. I algunes vegades, aquesta col·laboració és també quan 
veus que una persona tira un paper fora d’una paperera, doncs, de forma educada recordar-li que això 
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ens genera uns costos a tothom i que el més adient, sense barallar-se ningú, és que aquest paper o 
aquesta bossa de patates o aquesta burilla hagi d’anar al llocs que hi ha per a això. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Roig: Només per aclariment, perquè jo quan he vist a vostè que 
deia això, ja m’ho he pensat. 
 
Jo li he dit que amb això es busqui una solució com es buscar, com es va buscar, per als veïns del carrer 
La Ràpita. No la mateixa solució, això no li he dit jo. Jo mateix li he dit, li he dit, li he dit; no, no, li he dit: si 
convé, posant bol·lards. Per què? Perquè si vostè, al lloc que jo he anat a mirar-m’ho i he mesurat les 
places, són molt grans les places d’aparcament d’allà. I possiblement, en molts llocs només fa falta que 
el morro del cotxe no pugui passar la vorera, igualment aparcarà  no faria falta reduir places. Però bé, 
això és una solució que també els tècnics municipals entenc que han de dir. Per tant, en aquest sentit 
volia deixar això clar, res més. Gràcies. 
 
Tot seguit intervé el senyor Alcalde: Molt bé, queda clar. Jo crec que a tothom li ha quedat molt clar el 
sentit de la proposta que feia. 
 

*-*-* 
 
 
02 - INTERVENCIÓ DEL SR. SABATÉ IBARZ 
 
Tot seguit pren la paraula el senyor Sabaté Ibarz: Moltes gràcies, senyor alcalde. Tres preguntes: 
 
Una se’ns ha fet arribar per part del veïnatge, la preocupació sobre la construcció de dos “dintells” a una 
balconada del carrer Cristòfol Despuig número 28. I era per preguntar si hi havia constància al Govern 
municipal d’aquesta construcció; si es considera que és perillosa o no per obrar en conseqüència. 
 
La segona és sobre l’edifici en runa del carrer Garrofer, si han començat ja les actuacions. Al darrer Ple 
que ho vam preguntar ens van dir que havia hagut algunes dificultats de notificació en alguns dels 
propietaris. A hores d’ara hi ha preparatius però no hi ha constància de què hagin començat les obres 
d’enderroc i preguntar quan està previst que finalment això comenci. I si alguns dels veïns que es van 
desplaçar dels seus habitatges, si han retornat, si ho han fet en les degudes condicions. 
 
I finalment, sobre les pistes previstes que es van tractar aquí en sessió plenària, les pistes de pàdel del 
velòdrom, que a hores d’ara no ha aparegut a informació pública l’estudi de viabilitat per tal que pugui 
haver la possibilitat, si s’escau, de presentar el oportuns suggeriments o observacions. Res més. Moltes 
gràcies. 
 
A continuació respon el senyor Alcalde: Moltes gràcies. Respecte a la construcció dels “dintells” al carrer 
Cristòfol Despuig, home jo, m’agrada conèixer tot el què passa a la ciutat però no arribo a tant de detall. 
No sé si tenen llicència o no tenen llicència. En tot cas, sí que els faig una observació, li faig a vostè i els 
hi faig a tots els regidors: si vostès entenen que és un tema de seguretat no han d’esperar a que hi hagi 
el Ple; han de trucar ràpidament a la regidora d’Urbanisme i dir: escolti, tinc un problema que pot suposar 
una qüestió de seguretat per al vianants. Clar, esperar al Ple a fer el prec, jo em pareix una..., jo no sé, 
estic “desituat”. Si és un tema de seguretat el què han de fer és dir-lo immediatament, i si no trobem la 
regidora, directament als serveis d’Urbanisme. Dir: escolti, ens han dit que hi ha uns construcció que no 
sabem si té permís i, a la vegada, resulta que representa un problema de seguretat. I automàticament, 
un tècnic municipal es desplaçarà i farà la valoració. Jo això, l’únic que li puc dir és que demà al matí, a 
les 8 del matí o a les 8 i quart de matí hi haurà un tècnic valorant-ho, perquè clar, si no...., jo no ho sé si 
tenen permís o no tenen permís, l’únic que li puc dir és que demà al matí, a les 8 i quart, tindrem la 
informació i s’actuarà en conseqüència. 
 
Després, el tema de les obres que vostè feia referència. Segons, segons tinc entès no perquè ho he 
signat, les obres, l’actuació ja està adjudicada a una empresa, que suposo que és la que deu de fer 
referència vostè que ha vist preparatius. Sé que l’empresa estava pendent de portar el pla de seguretat, 
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no sé si l’ha entregat o no l’ha entregat, i una vegada disposi del pla de seguretat, més enllà de poder 
acordonar i fer els treballs previs, iniciarà l’obra.  
 
Jo tenia entès que tenia que començar avui, però si vostè em diu que ha anat avui i no l’ha vist començar, 
demà al matí li podrem informar, però en principi les obres estan adjudicades i, òbviament, doncs, 
s’haurà de repercutir als propietaris. Allí hi ha alguna que és, no exactament de les afectades, però sí que 
ja li hem dit, ja li avanço que alguna que és propietat de l’Ajuntament aprofitarem també per enderrocar-
la perquè així facilitarà tota l’operació. I ja està. 
 
I en quant al tema de les pistes de pàdel, jo mateix m’he reunit amb la Penya Ciclista per a valoréssim 
exactament les possibilitats o millores tècniques, si s’escau, per poder fer aquesta instal·lació. Jo sé que 
ells han presentat un informe que anirem estudiant. Em diuen que es va informar en la Comissió 
Informativa corresponent, i jo mateix vaig dir en la Penya, que ja ho sabien i que ho saben tots els clubs i 
entitats de la ciutat, però sobretot tots els clubs esportius, que no farem res en contra dels criteris dels 
clubs esportius. Per tant, quan ho tinguéssim clar ho publicarem i, si hem de modificar algun aspecte de 
l’avantprojecte, allí sí li vull recordar que només era l’estudi econòmic, no hi havia projecte, però si s’ha 
de modificar algun aspecte de l’avantprojecte es modificarà sense cap tipus de dubte. 
 
 

*-*-* 
 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les vint-i-una hores i 
quaranta-nou minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 
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