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La  secció  d’Història  i  Art 
amb  el  seu  Grup  d’Estudis 
Rurals  té  programada  pel 
diumenge  22  de  maig,  una 
excursió  per  la  Ruta 
Megalítica dels Estanys de la 
Jonquera  (Alt  Empordà) 
desnivell  150  m.   durada: 
2’30 h. (cal portar el dinar).
Inscripcions  a  partir  del  dia 
9-5-2011

Les explicacions tècniques aniran a càrrec de la Carme Vila, estudiosa del megalitisme 
que ens ha acompanyat en moltes ocasions junt amb el seu difunt company i amic nostre 
en Lluís Vidal.
Tot i que aquesta activitat no és pròpiament del Grup d’Arqueologia, en donem notícia 
pel seu alt interès arqueològic.

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

Homenatge del Centre Excursionista de 
Roses 'Cabirols' al soci Lluís 
Vidal
El Centre Excursionista de Roses "Cabirols" homenatjarà el 
proper diumenge 29 de maig al soci Lluís Vidal, darrerament 
traspassat, i amb qui mantenia molta relació. L'acte consistirà 
en recórrer la ruta que Lluís Vidal descrigué en l'article 
"Roses, una vila per a la història", publicat al número 892 de 
la revista Muntanya.

Per a més informació carles@972257269.com

mailto:carles@972257269.com


Cal recordar que en Lluís Vidal també era soci del CEC i havia col·laborat i participat  
junt amb la seva companya la Carme Vila en nombroses excursions programades per la 
secció d’Història i Art.
La Suda de Lleida o Castell del Rei.—
Lleida ha recuperat el Castell  del Rei,  aquest és un 
dels  monuments  més  importants  i  antics  de 
Catalunya. Però a la vegada molt desconegut, doncs 
ha  estat  ocupat  per  militars,  tancat  i  oblidat  durant 
dècades.  Ara  ha  passat  a  ser  un  dels  principals 
atractius de Lleida. 
La Suda, nom àrab que significa àrea urbana closa, va 
ser la fortalesa andalusina del caid de Larida (Lleida) 
durant l’ocupació sarraïna fins l’any 1149, any en que 
els comtes catalans van conquerir la capital. Des del 
segle XII i fins al XIV, ja com a Castell del Rei, va 
ser residència temporal dels monarques catalans, on s’hi varen celebrar esdeveniments 
clau de la nostra història. El 1150 s’hi van casar Peronella d’Aragó amb el comte de 
Barcelona,  Ramon Berenguer IV. El 1214, nobles catalans i  aragonesos van jurar-hi 
fidelitat a Jaume I el Conqueridor. Va ser en les primeres Corts Catalanes celebrades a 
la sala noble que encara es conserva.
La documentació escrita ja parla de la Suda des del segle IX, però a partir del segle XV 
va caure en l’abandó per passar a ser un espai militar i degradat....
Informa, Joan Tort  (Lleida)                           
                      ---------------------------------------------------------------

Un esquelet de 6.000 anys rere la 
Boqueria

El  Raval,  ara  fa  6.000  anys  era  una  zona 
boscosa amb alzines  i  roures.  Hi vivia  una 
comunitat de recol·lectors i ramaders, que de 
tant  en  tant  també  s’alimentaven  amb 
cloïsses i mol·luscs de la costa propera.

En una tomba en forma de pou els arqueòlegs varen trobar enterrada una dona amb les 
extremitats plegades. Porta posats un collaret i un braçalet,  també un penjoll amb un 
ullal de senglar i va acompanyada d’un petit  aixovar. A la plaça de la Gardunya, al  
darrere de la Boqueria, en unes obres d’ampliació del pàrquing, es va descobrir aquest 
esquelet que probablement té una antiguitat de 6.000 anys.

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

Des de l’1 d’abril fins al 19 de juny al Caixa Forum es pot visitar
la molt recomanable exposició TEOTIHUACAN  CIUTAT DELS DÉUS.

La ciutat de Teotihuacan, a quaranta-cinc quilòmetres de Ciutat de 
Mèxic, és una de les meravelles arquitectòniques del món, declarada 
Patrimoni  de  la  Humanitat  per  la  Unesco  l’any  1987.Els  seus 
monuments principals –la piràmide del Sol i la piràmide de la Lluna, 



unides per la calçada dels Morts, el bellíssim palau del Jaguar de Xalla o el temple de 
Quetzalcoalt-- són referents de la cultura universal.


