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ACTIVITATS, FETS I NOTÍCIES D’ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

                 Dissabte dia 23 de Novembre 2013

         VISITA AL POBLAT IBÈRIC I MEDIEVAL
                DE L’ESQUERDA (Roda de Ter)

                                     
      

     VISITA A LA PEDRA DELS SACRIFICIS I A LES     
       ROQUES INSCULTURADES DE SAVASSONA                  
 

 

                                                                  

 
  
     

   

                                         
VISITA A L’ERMITA PREROMÀNICA DE
       SANT FELIU DE SAVASSONA



Darreres intervencions al Castell de 
Rocabruna (Beget, Ripollès)

Aquest any s’han continuat les excavacions 
i  posterior restauració a les dependències 
del  castell  de  Rocabruna.  La  darrera 
intervenció  va  finalitzar  a  finals  de 
setembre i ha donat interessants resultats.

El  castell  de  Rocabruna  és  un  conjunt 
fortificat d’època medieval construït sobre un 
turó  a  996 metres  snm,  a  l’extrem nord-est 
del municipi de Camprodon (Ripollès). Té un 
magnífic  control  visual  de la  vall  de Beget 
cap a l’est, l’alta Garrotxa al sud i la carena 

pirinenca de Coll d’Ares cap al nord. Està documentat des de finals del segle X i es 
troba molt ben representat arqueològicament durant els segles XV i XVI.

La intervenció arqueològica té lloc en combinació amb el projecte de consolidació i 
restauració que el Servei de Monuments de la Diputació de Girona hi desenvolupa des 
del 2006. Un cop finalitzada la consolidació del recinte sobirà, l’any 2012 es van iniciar 
la intervenció arqueològica en els espais del recinte jussà a càrrec de l’equip d’In Situ 
S.C.P.

INAUGURACIÓ DEL CENTRE SERÓ

El dissabte 19 d’octubre es va inaugurar el  Centre Seró Espai Transmissor a Artesa 
de Segre  (c/ Escoles, 2, Seró). Es tracta del centre cultural que allotjarà les restes de 
l’espectacular  megàlit  aparegut  a  Seró a  finals  de  l’any 2007 durant  els  treballs  de 
prospecció  arqueològica  prèvia  i  el  seguiment  de  les  obres  de  construcció  i 
desplegament  del  canal  Segarra  Garrigues.  L’acte  va  estar  presidit  pel  conseller  de 
Cultura de la Generalitat, amb l’assistència de l’alcalde de Balaguer.
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