Continuant amb el que es va dir l’any passat sobre la Garriga
d’Empordà (de Llers, Vilanant...), enguany, s’ha publicat Les
barraques de pedra seca de la Garriga d’Empordà (Jenar Fèlix
Franquesa, Brau edicions, novembre 2012) en el qual es classifiquen prop de 600 barraques. En aquesta xifra, s’hi haurien d’afegir les que trobem a l’Albera, a la serra de Verdera
i al cap de Creus. Tornarà a ser l’Empordà la comarca capdavantera a Catalunya pel que fa a les barraques de pedra seca,
com ja passa amb el megalitisme, 25%, i el preromànic,
20%. Però, com ja hem dit altres vegades, no en fem res de
tenir un patrimoni sensacional si el tenim abandonat, deixat, desconegut, desprotegit... Arran del llibre es va presentar una altra proposta, fa tres mesos, al Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, per protegir almenys 100 barraques.
Recordem que fa sis anys, el 2006, ja es va presentar una
proposta en aquest sentit i el més calent és a l’aigüera.
Varen donar l’excusa que no sabien el nom del propietari,
malgrat que l’administració disposa d’un programa informàtic que, donant-li la situació amb coordenades, et diu el nom
del propietari en qüestió. Ja n’arriben a tenir, de barra!
Pel que fa al megalitisme, hem de dir que el degoteig de
troballes no s’atura: a part de les troballes de cassoletes i
gravats, enguany també s’ha trobat un dolmen i un menhir. El dolmen de la Barraca del Rec del Pas Estret el va trobar en Marc Aiter, i està situat no gaire lluny del camí que
va del Mas Ventós a Palau-saverdera: baixant del Mas
Ventós, fets uns 20 minuts grassos, trobem el cartell que
ens indica el dolmen Muntanya d’en Caselles, situat a uns
30 metres del camí abans esmentat. Si continuem mitja
hora magra seguint el corriol, que és complicat, costerut i
difícil, travessem el rec del Pas Estret i arribem al dolmen
que està camuflat a dins d’una barraca. Avui en resten dues
lloses, una forma part de la coberta i l’altra, d’un lateral. De
dòlmens que formen part d’una barraca, n’hi ha tres més,
un a Palau-saverdera mateix: la Barraca d’en Bofill; els
altres dos, a Espolla: Puig del Pal i Gira-sols II.
Pel que fa al menhir, tenim el goig de dir que és el primer
que s’ha trobat legalment. Tot fent l’esplanada per la via del
tren que enllaça l’estació de Vilafant amb el Pont del Príncep
es va trobar el jaciment “Serra del Mas Bonet” on fent excavacions es van desenterrar un total de 141 estructures. El
menhir fa 1,20 x 0,40 x 0,30 m, semblant al que acompanya
el dolmen del Quer Afumat (Capmany) que amida 1,55
x 0,60 x 0,40 m. Podem dir que finalment, a l’Empordà,

tenim un únic megàlit, ja que aquest es va trobar en el decurs
d’una excavació oficial i, per tant, tenia tots els papers, permisos, certificats... per poder-lo trobar.Tots els altres, prop de 150,
són il·legals pel fet de no tenir absolutament cap permís, ni certificat, ni paper que donés autorització als descobridors per
poder fer la troballa. I així prop de 150 megàlits empordanesos
no existeixen legalment, ja que la seva troballa no està legalitzada... Algun dia els legisladors de casa nostra s’hauran de treure les lleganyes i posar-se les piles, d’una vegada per totes!

XVI Maig Megalític
any 2013

Per a més detalls, truqueu a les entitats o als telèfons:
972 50 50 98 (vespres)
972 25 42 64
972 38 06 76

Organitzen:
• Ajuntament de Llançà
• Ajuntament de Roses. Àrea de Cultura
• Albera Viva – Vessant Nord
• Amics de Sant Silvestre
• APNACC: Amics de l’Albera i Cap de Creus
• Centre Excursionista Cabirols de Roses
• Centre Excursionista de Catalunya

Dolmen de la Barraca del Rec del Pas Estret. Palau-saverderea

• Centre Excursionista Jonquerenc
• Espelt, viticultors / Mas Marès
• GESEART (Grup Empordanès per a la Salvaguarda
i Estudi de l’Arquitectura Rural i Tradicional)

COORDINA:

AMICS DE L’ALBERA
I CAP DE CREUS
APNACC

12 de maig, diumenge

19 de maig, diumenge

XXXIV APLEC
DE SANT SILVESTRE DE VALLETA
(Llançà)

XVII FESTA MEGALÍTICA A ROSES

2/4 d’11 del matí:
Esmorzar popular (gratuït)
11 del matí:
Sardanes, cobla Baix Empordà
2/4 d’1 del migdia:
Concert per la Coral la Palandriu
Tot seguit:
Dinar popular
(Es pot comprar el tiquet al Punt d’Informació Juvenil)

Organitza:
• Amics de Sant Silvestre
• Ajuntament de Llançà

Sortida: a les 9 del matí, de la Ciutadella
III Memorial Lluís Vidal
Arribada: a les 6 de la tarda, a la Ciutadella. Berenar
Organitza:
• Ajuntament de Roses. Àrea de Cultura
• APNACC
• Centre Excursionista Cabirols de Roses
• Centre Excursionista de Catalunya

24 de maig, divendres
XII PASSEJADA
“DÒLMENS A LA LLUM DE LA LLUNA”
Sortida: a les 10 del vespre de la Ciutadella
Arribada: ressopó al “Si us Plau” de Roses
Organitza:
• Ajuntament de Roses. Àrea de Cultura
• APNACC
• GESEART

19 de maig, diumenge

30 de maig, dijous

XXX MARXA DELS
DÒLMENS A LA JONQUERA

XIV SOPAR MEGALÍTIC
a l’Olivar d’en Norat de Pau

Sortida: a les 9 del matí, de la Societat
Preu: 8 €
Organitza:
• Centre Excursionista Jonquerenc

Inscripcions limitades a l’Olivar d’en Norat,
tel. 972 53 03 00
Situat: a 100 m de la benzinera que trobem
abans d’arribar a Pau
Preu: 25 €
Organitza:
• APNACC

Diades
d’Albera Viva
31 de maig, divendres
SANT GENÍS DE FONTANES
a la sala Polivalent
A les 6 de la tarda CONFERÈNCIA:
“Memòria d’una muntanya:
l’hàbitat temporal i precari de l’Albera”
per Mauricette Vilaseque

2 de juny, diumenge
EXCURSIÓ A SUREDA
A 2/4 de 9 del matí a l’entrada del la Vallée
Hereuse, al pont de la Resclosa. Durada 3 hores

FESTA A VILALLONGA DELS MONTS
(a la zona de Romaguer)
2/4 d’1 del migdia:
Lliurament del premi Albera Viva 2013
A la 1 del migdia:
Dinar popular. Preu 10 €
Inscripcions: 00 33 613 67 10 03. Abans del 28 de maig
per e-mail: coordinacio@alveraviva.cat

A les 4 de la tarda, sardanes. Cobla Tres Vents.
S’estrenarà la sardana Albera Viva d’Olivier
Marqués. En acabar, piscolabis

