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Cava i pica-pica en acabar 
el recorregut 
 
 
         VISITA A LES EXCAVACIONS DE LA VIL·LA ROMANA 
                   DE  TORRE LLAUDER (Mataró) 
                              Dissabte 11 de maig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Per a més informació veure el suplement del Full Informatiu núm. 13, juny 2012 



Dijous dia 16 de maig        
                       
“CARRERAS CANDI I LA DESCOBERTA DEL PATRIMONI MEDIEVAL” 
CICLE: L’excursionisme científic i la descoberta de l’art medieval  
Centenari de Mn. Antoni Mª Alcover 
Conferència a càrrec del Dr. Joaquim Graupera i Graupera, Secretari d’Amics de 
l’Art Romànic. 
Sala d’Actes del CEC a les 7’30h. 
 
DIMECRES DIA 22 DE MAIG 
 
“JOSEP GUDIOL I CUNILL, ARQUEOLOGIA I EXCURSIONISME” 
CICLE:  L’excursionisme científic i la descoberta de l’art medieval. 
Centenari de Mn. Antoni Mª Alcover 
Conferència a càrrec del Dr. Francesc Roma i Casanovas, professor del Departament 
de Llengües i Ciències Socials de la Universitat de Vic. 
Sala d’actes del CEC a les 7’30h. 
 
 
ES DESCOBREIXEN LES TOMBES 
DELS BARONS DE CENTELLES 
 
L’Ajuntament de Sant Martí de Centelles (Osona) ha fet una troballa important arran de 
les obres de restauració i consolidació de la capella romànica de Santa Maria, situada 
dins de les muralles del castell de Sant Martí. Es tracta d’unes tombes del segle XIII que 
corresponen als barons de Centelles, i que “són un dels llinatges més potents de la 
Catalunya Medieval”, segons ha explicat el tècnic de Cultura i Patrimoni del consistori, 
Jaume Oliver. Les obres formen part d’un projecte que es va iniciar  l’any 2006 per 
recuperar el castell, que data del segle IX, amb una intervenció arqueològica i 
arquitectònica a tot el recinte. 
A dins d’aquesta capella de 
Santa Maria s’hi han trobat 
les tombes de la família 
Centelles que daten del S-
XIII. Bàsicament, ha dit 
Oliver, el que s’ha trobat a 
dins de les tombes “són uns 
calaixos on hi col·locaven 
els ossos dels difunts”. A 
banda de treure al 
descobert les tombes, 
també es conserven els 
testaments dels Centelles. 
Segons Oliver, aquests 
documents diuen que “morin on morin, el ossos dels Centelles hauran de ser portats a la 
capella del castell de Sant Martí, on reposen els avantpassats de la família” A més, 
afegeix Oliver, els documents són molt explícits i detallen que els ossos han de ser 
transportats sense la pell i acompanyats d’una comitiva de dones plorant.  



 
 
 
  
   
      
    
 
 
                                          
 

 

 

  

 

  


