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La  secció  d’Història  i  Art  del  Centre 
Excursionista  de Catalunya,  el  passat dia 
22 de maig va realitzar com a cloenda del 
seu cicle commemoratiu “DEU ANYS DE 
PEDRA SECA” i que al seu torn coincidia 
amb  les  activitats  del  centenari  de  la 
secció,  una  excursió  als  Estanys  de  la 
Jonquera  en  la  que  es  varen  visitar  11 
monuments  megalítics  de  la  zona.  Hi 
varen  assistir  17  persones  de  totes  les 
edats.
En el  transcurs  de  l’excursió  i  al  davant 
del menhir del Quer Afumat I, es varen dedicar unes paraules en record d’en Lluís Vidal 
i  Vilaró,  traspassat  sobtadament  el  passat  mes  de  novembre.  Soci  del  CEC i  actiu 
col·laborador  dels cicles,  “LLOSES I PEDRA EN SEC”, que havia fet  de l’estudi i 
recerca del megalitisme a Catalunya l’eix central de tota la seva activitat excursionista.

Un dels monuments megalítics que es 
varen visitar seguint aquesta ruta dels 
Estanys  de  la  Jonquera,  va  ser  el 
conjunt  del  dolmen  i  el  menhir  del 
Quer  Afumat,  que  l’arqueòleg  i 
geòleg Lluís Marià Vidal i  Carreras 
(1894),  que  fou soci  i  president  del 
Centre  Excursionista  de  Catalunya, 
va  donar  a  conèixer  amb  aquest 
mateix nom. En publicà una primera 
planta, un alçat frontal i en donà unes 
mides de la cambra i de les lloses del 
megàlit.

                 Dolmen del Quer Afumat

Va ser el mateix Lluís Marià Vidal qui el 1924 va fer traslladar el dolmen i el menhir de 
la Vinya Monera de Capmany a Barcelona.  Inicialment  es va redreçar al  Parc de la 
Ciutadella  al davant del Museu Martorell de geologia. Actualment el podrem veure a 
l’entrada del Museu Arqueològic de Catalunya.

Fotografies originals de: 
Mariona Sitges



Les tombes reials de Santes Creus.—
Presentació dels resultats del projecte de recerca portat 
a terme a les tombes dels reis Pere II el Gran, Jaume 
II i Blanca d’Anjou, així com també a la de l’almirall 
Roger de Llúria al monestir de Santes Creus. 
Dirigit pel Museu d’Història de Catalunya. 
A càrrec de: Carme Subiranas, Assumpció Malgosa i 
Marina Miquel.
Moderador: Agustí Alcoberro
Departament de Cultura de la Generalitat
Dimecres dia 8 de juny a les 19 h. al Palau Marc de 
Barcelona 
Rambla de Santa Mònica 8 

Els satèl·lits troben 17 noves piràmides a Egipte.—
Segons explica la BBC, fins a 17 piràmides han estat  identificades en una fotografia per 
satèl·lit del territori egipci.

Explica  també  que,  gràcies  als  raigs 
infrarojos,  ha  estat  possible  descobrir 
estructures enterrades sota la sorra, així com 
centenars de tombes i altres jaciments.
L’encarregada  de  l’estudi  ha  estat  la 
Universitat d’Alabama, a Birmingham, amb 
un  equip  que  treballa  a  700  kilòmetres 
d’alçada, i que admet que els descobriments 
“només corresponen als jaciments que estan 
més a prop de la superfície. Hi ha milers de 

jaciments que el Nil ha tapat”.
D’aquesta manera, per a l’arqueòloga Sarah Parcak, l’ús de satèl·lits “els permet ser més 
precisos en el seu treball. Quan ens enfrontem amb un gran jaciment, hom no sap per on 
començar. Com a eina, els satèl·lits ens permeten tenir una perspectiva més ample”. 
Els antics egipcis construïen les seves cases amb estructures de maons de fang, que és 
molt més dens que l’entorn que l’envolta, per tant les formes de les cases, els temples i  
les tombes es poden veure a aquesta distància.             
                      

Descobriment d’un nou dolmen a l’Albera.-- 
Tot i  que la  seva descoberta  es va efectuar  ja fa uns 
anys (1996) per uns veïns que pelaves suros, fins ara no 
se’n ha fet pública la seva existència.
Membres del  GESEART, Josep Tarrús i Enric Carreras, 
van oficialitzar que es tractava d’un dolmen simple, fet 
amb lloses de granit, molt ben conservat i amb un túmul 
molt  vistós.  La cambra fa 190 cm de llarg per 85 d’amplada i  85 d’alçada.  Segons 
l’informe dels experts, la seva construcció podria situar-se a mitjan del tercer mil·lenni a 
C. El dolmen ha estat batejat  com  La Portadella d’en Massot i  està situat entre els 
termes de Sant Climent Sescebes i Cantallops.



 


