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DESCOBERTA MEGALÍTICA 

El nostre grup d’arqueologia ha preparat per al proper 
diumenge 18 de març, una excursió al massís de 
l’Ardenya-Cadiretes on hi visitarem l’ermita de Sant 
Grau i anirem a la recerca de diferents monuments 
megalítics, com la Taula dels Sacrificis, el paradolmen 
de Pedra-Sobre-Altra, el paradolmen d’en Garcia, 
alguns menhirs etc. Ho 
farem acompanyats pel  

president del Centre Excursionista de Tossa de Mar,  
senyor Josep Santané i Rivas. I a la tarda anirem a 
Tossa on visitarem  la vil·la romana dels Ametllers. 
Una vil·la de grans dimensions fundada el S. I a C. i 
que es va mantenir activa fins als S.V o VI d. C. 

 

Troben restes del segle XIII al Centre de Sabadell 

L'equip de l'arqueòleg Albert Roig ha trobat les primeres restes del segle XIII a 
Sabadell. Es tracta de tres monedes de Jaume I que daten de l'any 1200 i peces 
ceràmiques. La troballa s'ha fet al solar situat al carrer Valls, número 11.  Les 
excavacions, que van començar al setembre, han permès corroborar l'existència d'aquest 

nucli urbà medieval documentat del segle XIII, de la 
qual fins ara no s'havia obtingut cap prova tan clara com 
aquesta. “La ceràmica ens dóna una idea molt precisa, 
però amb les monedes tenim una data més fixada”, va 
subratllar Roig. En aquest solar, els arqueòlegs han 
trobat una part de la muralla, del segle XIV. La 
singularitat d'aquesta troballa és “l'estat de conservació i 
l'alçària d'estructura, a la qual no estem acostumats”, va 
indicar Albert Roig. També han quedat sorpresos per 
l'estat d'una torre i del fossat. Roig va destacar la 
importància d'aquesta troballa, tenint en compte que 

aquestes peces són d'interès nacional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SENYOR DE SIPÁN va ser un antic rei de la cultura 
Mochica, de 1600 anys d’antiguitat, els seus dominis abraçaven 
una ampla zona de l’actual Perú. L’arqueòleg peruà Walter 
Alva, amb el seu equip, va descobrir la tomba del Senyor de 
Sipán el 1987. 
La troballa de les tombes reials del Senyor de Sipán va marcar 
una fita important a l’arqueologia del continent americà perquè, 
per primera vegada, s’havia trobat intacte i sense senyals 
d’haver estat saquejat, un enterrament reial d’una civilització 
peruana anterior als inques. El taüt de canyes en el que es va 
trobar, va ser el primer d’aquest tipus que s’havia trobat a 
Amèrica i va rebel·lar la magnificència i majestuositat de l’únic 
governant i guerrer de l’antic Perú trobat fins a la data del 
descobriment, que havia viscut a l’entorn de l’any 250 de l’era actual. 
La transcendència de la troballa va mobilitzar els saquejadors de tombes que no varen perdre el 
temps, ben aviat peces d’incalculable valor acabaren en mans de col·leccionistes particulars. 
Entre elles el Cap de Mico fet amb làmines d’or repujat, que demostra l’elevat grau de 
desenvolupament dels mochicas en l’art de la metal·lúrgia. 
El Cap de Mico fa poc que va ser lliurada per les autoritats dels EE.UU a l’ambaixada del Perú. 



 
 


