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Empúries.—
La secció de fotografia del Centre, en col·laboració 
amb el  Grup d’Arqueologia  “Pelegrí  Casades” ha 
programat  una  visita  al  jaciment  arqueològic 
d’Empúries, per al diumenge dia 17 de juliol.
També  està  previst  fer  una  visita  al  Museu  de 
l’Anxova.
Empúries  va  ser  la  porta  d’entrada  de  Grècia  i 
Roma a la península ibèrica. Des d’aquest antic port 
els corrents comercials de l’antiguitat varen irradiar 
els patrons culturals grecs, púnics i itàlics per tota la 
costa catalana, que varen entrar en contacte amb els indígenes ibers habitants d’aquestes 
terres. Empúries també va ser el primer focus de romanització de tota la península

                                ------------------------------------------------------------

Templers: de Chinon a Ascó.--
El  1291  els  turcs  assaltaren  Sant  Joan  d’Acre 
(indret  portuari  de  Jerusalem  que  els  templers 
protegien per a la cristiandat). Cal esmentar que en 
aquesta batalla hi participà, i molt  activament, un 
encara poc conegut  Roger  de Flor,  que uns  anys 
després seria el comandant de la Gran Companyia 
Catalana que protagonitzà l’epopeia catalana  a la 
Mediterrània.

Durant la batalla,  dues naus van poder arribar fins a Xipre amb el famós tresor del 
Temple,  el qual, sembla que era considerable,  materialment i en savieses espirituals, 
culturals i cabalístiques.
L’investigador Josep M. Pros Tarragó, ha estudiat els grafits conservats en una paret de 
la presó del castell de Chinon, a la vall francesa del riu Loira. Deu signes gravats pel 
Mestre templer Jaques de Mollay quan hi va ser empresonat el 1308, junt amb altres alts 
càrrecs templers. Pros, després d’una investigació apassionant, va situar a l’entorn de la 
Comanda d’Ascó la localització del tresor. El 1306, va ser soterrat el tresor del Temple 
que aquelles  dues naus, passant des de Xipre per la Turtusa de Síria,  arribaren a la 
Tortosa catalana,  des d’on, i durant 14 anys (de 1292 a 1306), varen anar pujant en 
llaguts els preuats cofres templers. 
 



La torre de Benviure.--
L’Ajuntament  de  Sant  Boi  de  Llobregat  va  finalitzar  la 
restauració de l’agrupament o quadra  de Benviure, documentada 
des  del  1023,  i  la  torre  des  del  1048.  És  una  torre  d’aparell 
romànic i formava part d’un conjunt fortificat més ampli, on hi 
havia també una capella dedicada a Sant Miquel.
S’han restaurat els dos pisos que es conservaven fins ara i se’n ha 
aixecat  un  tercer  per  recuperar  l’aspecte  original  de  la  torre. 
També  s’ha  conservat  el  jaciment  arqueològic  que  hi  ha  al 
voltant, on s’hi poden veure sitges i enterraments.
Tot el conjunt constituirà un centre d’interpretació del jaciment 
de Benviure, que mitjançant visites concertades, permetrà donar 
a conèixer l’època de la reconquesta cristiana (S.X-XII).               
                        ----------------------------------------------------

Troballa d’una ofrena mortuòria maia 
en un “cenote” 
de Chichén Itzá (Mèxic).—
Mèxic.  (EFE).-Uns  arqueòlegs  mexicans  van 
trobar una ofrena mortuòria maia en un “cenote” 
de Chichén Itzá, península del Yucatán, de 900 a 
1.200 anys d’antiguitat,  amb unes sis carcanades 
humanes (probablement sacrificats), gerres, denes 

de jade, ganivets i altres objectes, segons informacions oficials.
“Els experts afirmen que la ofrena fou dipositada durant l’època prehispànica com a 
ritual de petició de pluja en els segles IX i X, quan els maies patiren dos períodes de 
sequera”,  segons  varen  indicar  de  l’Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia 
(INAH) en un comunicat. 
Els objectes es trobaren “disposats de manera ordenada i selectiva” en el fons d’una 
cova inundada a la que s’accedeix a través d’un túnel de 25metres de llargada que forma 
part d’un “cenote” proper a la piràmide coneguda com El Castillo o de Kukulkán.
                                
                  MUSEU  BARBIER-MUELLER D’ART PRECOLOMBÍ
        A partir del dia 10 de juny, en aquest conegut museu del carrer de      
                Montcada, 14 de Barcelona, s’hi pot veure l’exposició 
                      CAMÍ DE L’INCA,  EL PASSAT DELS ANDES

         Per a més informació:
         museubarbier@bcn.cat
         Tel.    933104516
         Fax    932683938

NOTA DE LA REDACCIÓ.—
Algunes de les notícies que donem en aquest full informatiu es varen donar a conèixer a 
finals del mes de maig, però, degut a l’excés de notícies no ens va ser possible incloure-
les en el full anterior.
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Desitgem a tots  els membres del  grup d’Arqueologia un bon estiu i 
unes bones vacances.

 

 
       


