
        ARQUEOCEC 
                           FULL INFORMATIU DEL GRUP D’ARQUEOLOGIA 
                                     “PELEGRÍ CASADES I GRAMATXES” 
                                                  (Secció d’Història i Art)                                                         
 
Any  3                               Suplement  del núm. 23                              Maig 2013                             
 
                               
MEGÀLITS A LA SERRA DE L’ARCA (Aiguafreda) 
El dissabte 6 d’abril tres membres del Grup d’Arqueologia del CEC varen participar en 
una sortida de reconeixement megalític a Aiguafreda, (Serra de l’Arca i adjacents). 
En aquesta sortida es varen visitar alguns dels elements ja coneguts, però també d’altres 
de descoberts recentment. 
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Per a més información sobre els megàlits de la Serra de l’Arca, podeu consultar el web: 
www.casanellas.com/varis/megalits-aiguafreda.pdf 
 
Localitzen el castell de Tagamanent  
Unes feines de rehabilitació a l'església de Santa Maria de Tagamanent, fetes per un 
equip de restauració de la Diputació de Barcelona, propietària de la construcció, han 
descobert les restes d'un antic castell medieval. Una troballa molt recent i del tot 
inesperada, segons ha 
explicat l'alcalde del 
municipi vallesà, Ignasi 
Martínez. Tots els 
indicis porten a dir als 
experts que es tracta de 
les restes de l'antic 
castell medieval de 
Tagamanent, 
documentat en diferents 
arxius històrics, però 
del qual fins ara se'n desconeixia la localització exacta. 



TRICENTENARI 
La sempre postergada i tan endarrerida inauguració del Born Centre Cultural, 
l'equipament aixecat a l'antic mercat del barri que li dóna nom al voltant de l'important 
jaciment arqueològic que s'hi va trobar, servirà, el setembre vinent, per donar el tret de 
sortida a un any d'activitats destinades a la commemoració del Tricentenari del setge 
de Barcelona, que va culminar amb la caiguda de la ciutat, l'11 de setembre de 1714, a 
mans de les tropes borbòniques i la supressió de les institucions catalanes. Una 
programació a còpia d'exposicions, congressos i jornades i tota mena d'espectacles que 
el comissari del Tricentenari per la Generalitat, Miquel Calçada, va dir que vol ser 
“popular, transversal i inclusiva”. Per Calçada, es tracta d'aportar “una mirada 
panoràmica sense apriorismes per fer conèixer aquells fets històrics” amb una 
commemoració que el context de crisi obliga a fer “més austera, però no per això menys 
solemne”, va afegir  i que vol tenir una “dimensió acadèmica internacional”. Una 
explicació de la història de Catalunya i les seves reivindicacions que vagi del Born al 
món, amb una Barcelona protagonista com a capital de Catalunya i principal escenari 

dels fets que es commemoren, 
com va recordar Toni Soler, 
comissari de l'organització per 
part de l'Ajuntament barceloní, 
que també dedicarà un espai 
monogràfic al Tricentenari 
durant les festes de la Mercè 
d'enguany. 

Des de la inauguració, en 
principi prevista per al dia 9 de 
setembre, segons va dir 
l'alcalde Xavier Trias, al centre 

del Born s'obriran al públic dues exposicions: una de permanent dedicada a explicar 
com era aquella Barcelona del 1700, i una de temporal centrada en el setge del 1714. 

D'exposicions, n'hi haurà més, com ara la que el Museu d'Història de Catalunya 
dedicarà a la construcció de la memòria històrica de la nació catalana al llarg dels últims 
tres segles; la del Palau Moja, que exhibirà els documents conservats a l'Arxiu Nacional 
de Catalunya del període 1700-1725; la que la Biblioteca de Catalunya dedicarà a 
explicar com era la vida quotidiana a Catalunya el 1714, i la que exhibirà al Palau 
Robert material gràfic sobre la guerra de Successió. Però, com que tot i que Barcelona 
serà l'epicentre, la commemoració s'estendrà per tot el territori català, també hi haurà 
una mostra itinerant sobre la guerra de Successió a Catalunya, que des del setembre 
d'aquest any fins al gener del 2015 es podrà veure, successivament, a Cardona, Cervera, 
Lleida, Manresa, Vic, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. 

La vocació territorial de la programació es concreta també en la creació de la ruta oficial 
1714 que pretén revalorar el patrimoni cultural a còpia d’aplegar una seixantena de 
monuments històrics que permeten explicar i contextualitzar aquell conflicte. 

 

Per a més información consulteu el web: tricentenari.cat 



 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
      
    
 
 
                                          
 

 

 

  

 

  


