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    ACTIVITATS, FETS I NOTÍCIES D’ARQUEOLOGIA I PATRIMONI                               
 
Diumenge 17 de març 
VISITA AL CASTELL DE SÚRIA I EXCURSIÓ 
A SANT JULIÀ DE COANER 
 
El castell de Súria està situat a la part més alta d'un tossal que domina el riu Cardener 
dins del poble vell de Súria, al Bages. Tot i ser documentat ja al final del s. X, del 
castell no es conserva cap resta anterior al s.XII. Defensava el territori corresponent a 
l'actual terme de Súria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Castell de Súria 
 
El conjunt monumental de Coaner, romànic llombard, 
està situat en una tranquil·la i pintoresca vall de gran 
interès paisatgístic i arquitectònic dins del Pla d'Espais 
d’Interès Natural de la Serra de Castelltallat. 
El castell de Coaner està situat en un tossal a 380 m 
d'altitud a la vall formada per la riera de Coaner, a la 
banda nord de la serra de Castelltallat. Actualment 
nomes resta dempeus al torre de defensa i no queda cap 
altre edifici que es pugui vincular a la vella fortalesa 
medieval si bé les darreres prospeccions 
arqueològiques han descobert les restes de les antigues 
dependències del castell feudal, ampliat i modificat al 
llarg dels segles XI, XII, XIII i XIV. També s'hi aixeca 
l'església de Sant Julià de Coaner.                                                                                       
                                                                                                             Coaner 



NOTÍCIA DEL DOLMEN DE SERÓ (La Noguera) 

Un conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments d’Artesa de Segre i Balaguer, 
juntament amb l’impuls donat pel Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia ha fet possible 
que el centre d’interpretació del Dolmen de 
Seró es pugui inaugurar el proper estiu. 
Actualment es treballa per tal de conservar, 
restaurar i museïtzar el jaciment, així com per 
crear rutes turístiques al seu voltant. 
En el Full Informatiu núm. 6, corresponent al 
novembre del 2011, ja donàvem notícia de les 
circumstàncies d’aquesta troballa, en què una 
retro va seccionar el megàlit. 
Aquesta excepcional tomba megalítica és del 
tipus cista amb túmul, i apareix delimitada per 
un cromlec (cercle de pedres) de planta 
ovalada (9x6 m.) i conserva in situ la meitat de 
la cista formada per dues lloses de 
considerables dimensions (2,25 x 1,5 m. i 1,7 x 
1,3 m.). Les altres dues restants, van ser 
recuperades durant els treballs de construcció 
del canal (Segarra-Garrigues), de manera que 
el conjunt podrà ser restituït en la seva totalitat. 
L’excavació i estudis posteriors han permès 
documentar que els sepulcre megalític fou 

construït als voltants del 2.800 aC. Reutilitzant unes esteles decorades amb motius 
antropomòrfics que formaven part d’un conjunt monumental anterior, datat molt probablement 
al Neolític Final / Calcolític. Les decoracions de les esteles i la singularitat del jaciment, el 
situen dins l’àmbit internacional de manifestacions similars. 
 
MATARÓ EXHIBEIX UNA LAUDA ÚNICA 
La peça del segle V tapava un sepulcre i va ser descoberta el 1958 per Marià 
Ribas 
 
Una lauda sepulcral paleocristiana única a Catalunya i a 
l’Estat. Mataró va mostrar amb orgull el passat mes de febrer, 
la restauració d’una peça singular datada del segle V i 
descoberta l’any 1958 per l’arqueòleg Marià Ribas. La peça 
destaca per la presència d’un crismó en relleu modelat, 
directament sobre una capa molt fina d’opus signinum (morter 
de calç i picadís d’obra cuita).  
El president del Museu Arxiu de Santa Maria, Nicolau 
Guanyabens, explica que la lauda formava part d’un jaciment 
a tocar de la basílica de Santa Maria, on s’havia aixecat un 
temple pagà. “La lauda demostra la pervivència a la ciutat 
d’Iluro, la Mataró romana, del culte cristià amb la decadència 
de l’imperi”, diu Guanyabens, que hi afegeix que “es tracta 
d’una peça de gran vàlua perquè tapava el sepulcre d’un 
personatge important de qui encara se’n desconeix la 
identitat”. La lauda ocuparà l’antic baptisteri de la basílica per 
poder ser exhibida al públic, 
  



 
 
  
            
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
      
    
 
 
                                          
 

 

 

  

 

  


