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INTRODUCCIÓ 

 

L’informe-memòria: alguns matisos aclaratoris 

 

 De la mateixa manera que en els casos precedents, aquest informe-memòria 

consta d’un conjunt de fitxes, una per megàlit, on a cadascuna hi ha la data de 

prospecció, les coordenades de l’indret i la seva altitud sobre el nivell del mar, l’acimut 

del megàlit (mesurat des de la cambra en direcció al passadís) i l’altura angular de 

l’horitzó que hi ha al davant de l’entrada del dolmen. Les fitxes també expliquen com 

arribar al monument, la seva ubicació i entorn, i el seu estat de conservació. La 

documentació gràfica s’intercala dins de cada fitxa, i en un cas (Carena Jonquet-Vidal) 

s’inclou la planimetria, atesa la complexitat d’aquest sepulcre. Pel que fa a les 

dimensions dels dòlmens, excepte on es digui una altra cosa les mides de les lloses 

s’expressen en longitud màxima, altura mesurada des del sòl i gruix màxim. Les 

mesures de la cambra també es donen en amplària, longitud i altura màximes interiors. 

Atesa la complexitat arquitectònica del dolmen de la Carena Jonquet-Vidal, hem cregut 

oportú incloure la planimetria que aixecà Esteva. 

 

 

 Agraïments 

 

 En aquest cas, he de donar les gràcies a diversos amics i amigues. La Teresa 

Graupera Castellà m’acompanyà en les visites de Carena Jonquet-Vidal, Revolts de 

Torrent i Clot de la Tina, el darrer dels quals, com bé recordem tots dos, de no massa 

fàcil localització. Un cop més, no es limità a acompanyar-me, sinó que m’ajudà en tot 

moment en la presa de dades, amb la qual cosa vaig poder agilitzar la feina. També la 

Rosanna Aguilar Valles va venir el dia que vaig prospectar els megàlits de Can Mina 

dels Torrents i de Pedres Dretes d'en Lloveres, que, n’estic segur, amb el seu gran 

optimisme vam localitzar amb una facilitat i rapidesa insòlites. En Josep Agustí i Prat, 

del GESEART, m’escoltà un cop més, facilitant-me una informació molt útil per trobar 

els dòlmens. Finalment, un cop més he de donar les gràcies a la Núria Rodríguez 

Baylach pel seu recolzament logístic. 
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CARENA JONQUET-VIDAL (Forallac) 
 
 Data de prospecció: 22 d’abril de 2004 

 

 Coordenades: 41°55’28.3” N; 03°05’28.1” E 

Altitud: 200 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 50°  

Altura angular: 4° 

 

Com arribar-hi: seguim la pista que va de Fonteta a Fitor, fins passar per 

davant del camp de la Cadena. Des d’aquest punt prosseguirem el nostre recorregut 

quasi bé 400 metres, fins trobar un trencant a mà esquerra (a l’altura del trencant, a 

mà dreta, hi ha un altre desviament, amb una gran alzina surera al seu inici). Ara 

pujarem durant 400 metres per la pista de l’esquerra, que es pot fer amb vehicle tot 

terreny, fins arribar al Portell de Sant Jaume. En aquest punt hi ha una bifurcació, però 

nosaltres seguirem la mateixa pista, és a dir, anirem per la dreta. Recorreguts 150 

metres hi ha el dolmen de Serra Mitjana, a mà dreta, a pocs metres del camí. Sense 

deixar aquest camí, continuarem ascendint, fins arribar al punt més elevat de la Serra 

Mitjana. A partir d’aquest punt el camí és descendent, i un cop recorreguts 

aproximadament 1750 metres des de la bifurcació del Portell de Sant Jaume (la major 

part dels quals en sentit descendent) veurem una trifurcació. El camí de l’esquerra és 

ascendent, i a la vegada es bifurca en un altre, també ascendent, encara més a 

l’esquerra. El camí del mig és descendent, i el de la dreta també ho és: en l’inici de la 

bifurcació d’ambdós camins hi ha el dolmen.   

 

Ubicació i entorn: el dolmen és en posició clarament dominant vers els 

quadrants quart i primer, mirant vers la plana de Montgrí. En el quart quadrant, al fons 

es poden veure els Pirineus. Pel que fa als quadrants segon i tercer, la posició 

d’aquest megàlit no és dominant, car és en un pendent sud-nord, a mitja vessant. Els 

principals tàxons vegetals són l’alzina surera i el pinastre. També hi ha bruc. 

 

Estat de conservació: si el comparem amb la nomenclatura de la planimetria 

d’Esteva (1965:Nº23) és en bon estat de conservació. Podem apreciar totes les lloses 

de la cambra que dibuixa en planta, inclòs el conjunt de les lloses D a la J, que segons 

aquest investigador –criteri que compartim- pertanyen a una segona cambra (que 

anomenarem cambra 2), posterior a l’erecció del monument. Pel que fa a l’estructura 

tumular, també en resten vestigis. Seguint la nomenclatura de la planimetria suara 
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esmentada, apreciem els blocs de l’estructura de contenció, tot i que la pinassa podria 

ser la causant de la invisibilitat d’algunes de les lloses, en concret les que Esteva 

assenyala amb els números 10, 12, 16 i 18. D’altra banda, també es pot veure el bloc 

caigut al costat nord de la cambra que s’esmenta a Tarrús et al. (1990:43). 

       
 
A l’esquerra: planta del dolmen de Carena Jonquet-Vidal, on es poden veure les lloses de 

l’estructura tumular, a més de la cambra, la “cambra 2” i el passadís. A la dreta: planta i alçats 

de la cambra, amb la nomenclatura corresponent (Esteva, 1965:Nº23). 

 
Seguint la nomenclatura d’Esteva, les dimensions màximes del megàlit són: 

 

· Longitud total: 430 cm 

· Amplària, a l’altura de les capçaleres: 85 cm 

· Amplària, en l’inici de les lloses M i P: 75 cm 

· Amplària, en l’inici de les lloses B i S: 68 cm 

· Altura màxima: 65 cm  

· Longitud, a partir de la cambra 2 fins l’inici del passadís: 330 cm 

· Amplària màxima de la cambra 2 (a l’altura de les capçaleres): 55 cm 

· Altura màxima de la cambra 2: 50 cm 

· Longitud màxima de la cambra 2: uns 50 cm 
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A dalt: fotografia del dolmen de la Carena Jonquet-Vidal, des de llevant 
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CLOT DE LA TINA (Sant Pol-La Bisbal) 
 
Data de prospecció: 20 d’abril de 2004 

 

Coordenades: 41°55’14.3” N; 3°03’18.3” E 

Altitud: 240 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 135° 

Altura angular: 1° 

 

Com arribar-hi: des del dolmen de la Taula dels Tres Pagesos prosseguirem 

per la mateixa pista. Al cap de 250 metres travessarem una riera, i 350 metres més 

enllà a la dreta trobarem una bifurcació, que no prendrem. Continuant per la mateixa 

pista, 100 metres més enllà veurem una trifurcació. El camí de la dreta mena al mas 

Cals, que és a 850 metres de distància. Si prosseguim pel camí del mig anirem fins el 

mas Anguila, i si agafem el de la dreta, arribarem al dolmen. El camí no és en gaire 

bon estat, i cal fer-lo amb tot terreny. En l’inici del camí trobarem un nou torrent, i 

immediatament ascendirem. Recorreguts 600 metres des de l’esmentada trifurcació en 

trobarem una altra. Ara som al coll del Mallol d’en Cals, i nosaltres prosseguirem pel 

camí de la dreta, que s’estreta bastant però que és en més bon estat que no pas la 

pendent precedent. Des del coll del Mallol d’en Cals prosseguirem 900 metres més, 

fins arribar a una nova trifurcació. En aquest punt deixarem el vehicle, i seguirem pel 

camí que gira vers el sud –el de l’esquerra-, tot caminant 200 passes, fins trobar, a mà 

dreta, uns afloraments rocallosos amb alzines sureres. Ens hi endinsarem, i allí 

trobarem el dolmen, just en la carena i a escassos metres de la delimitació de terme 

municipal. 

 

Ubicació i entorn: el dolmen és en posició molt dominant. Al sud-est es veu la 

parròquia de Fitor. L’entorn vegetal és el característic d’aquesta zona: alzines sureres, 

garric, bruc, ginesta, arboç, a més d’algun pi pinyer i força eucaliptus en boscos 

propers.  
 

Estat de conservació: el dolmen és en un estat de conservació similar al 

descrit en l’obra de Tarrús et al. (1990:81), és a dir, amb les restes, molt exfoliades, de 

la possible cobertera, que és ajaguda dins la cambra. S’aprecien les dues cassoletes 

que s’esmenten en l’obra citada. In situ hi ha la gran llosa lateral de llevant -que és 

exfoliada per la part exterior- i les dues lloses laterals de ponent, una de les quals –la 

més meridional- sota l’esmentada cobertera. Les lloses són de pissarra. 
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 Les dimensions màximes interiors mesurables del megàlit són: 

 

· Longitud: 200 cm 

· Amplària, pel cantó nord: 90 cm 

· Amplària, pel cantó sud: 110 cm 

· Altura: 80 cm (cantó exterior de la llosa lateral de llevant). 

 

Les lloses in situ mesurables tenen aquest tamany: 

 

· Llosa lateral de llevant: 125 x 80 x 30 cm 

· Llosa lateral de ponent nord: 60 x 25 x 27 cm 

 

A més de les restes citades, es veuen força fragments caiguts pel voltant, que 

potser haurien format part del megàlit. Les restes de l’estructura tumular no són gaire 

evidents.  

 

   
 
A dalt: el dolmen del Clot de la Tina, des de l’angle sud-est (a l’esquerra). Detall de la 

cobertera, on s’aprecien les cassoletes (a la dreta). 
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REVOLTS DE TORRENT (Sant Climent Peralta – Peratallada) 
 
Data de prospecció: 20 d’abril de 2004 

 

Coordenades: 41°56’48.2” N; 3°06’30.3” E 

Altitud: 135 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: aproximadament, 135° (vegeu annex) 

Altura angular: 5° 

 

Com arribar-hi: venint des de la Bisbal per la C-66, passat el kilòmetre 4 

trobarem, a mà dreta, una ampla pista sense asfaltar. Al cap de 200 metres deixarem 

el vehicle, i ens endinsarem en el bosc uns 40 metres la dreta, fins trobar el dolmen.  

 

Ubicació i entorn: el dolmen és en posició lleugerament dominant. La 

vegetació inclou els següents tàxons: alzines sureres, pi pinyer, algun roure i bruc. 

 

Estat de conservació: és en el mateix estat que s’explica a Tarrús et al. 

(1990:41). Del megàlit es conserva l’estructura tumular que va del cantó sud-est a 

l’oest. S’aprecien les 13 lloses radials de diverses dimensions de les quals es parla en 

l’obra esmentada, més una altra de probable, a 170°. També s’aprecien les dues lloses 

de la cambra, una in situ (la capçalera), més una lateral, inclinada, així com una del 

passadís. Els dos blocs caiguts dels que es parla a Tarrús et al. (l’un al nord, l’altre al 

sud/sud-est) també es poden veure. Les lloses són de calcària i pissarra. Atès el mal 

estat de conservació d’aquest exemplar, tan sols podem donar algunes de les seves 

dimensions màximes: longitud de la cambra i el passadís, 360 cm; amplària mesurable 

de l’estructura tumular, 500 cm; aflorament de les lloses de la cambra, 45 cm.  

 

 
A dalt: vista general del malmès megàlit d’Els Revolts d’en Torrent. En primer terme, alguns radials. 
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CAN MINA DELS TORRENTS (Llafranc-Palafrugell) 
 
Data de prospecció: 22 d’abril de 2004 

 

Coordenades: 41°54’11.7” N; 3°11’26.6” E 

Altitud: 75 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 200° 

Altura angular: 1° 

 

Com arribar-hi: situats a l’església de Llafranc, cal enfilar el carrer que surt 

d’aquest punt, deixant a mà esquerra l’hostal “La Barraca” i a mà dreta l’església. 

Recorreguts aproximadament 600 metres sempre en ascendent, haurem passat per 

una urbanització fins deixar l’asfaltat. Cal prosseguir 600 metres més, fins que, a mà 

esquerra, trobarem la senyalització del dolmen, que des d’aquest punt és a poc més 

d’un centenar de metres de distància. 

 

Ubicació i entorn: Can Mina dels Torrents és en un pla, en una posició no 

gaire dominant. El bosc de l’entorn és una pineda de pi pinyer, amb presència de 

petites alzines, falgueres, etc. 

 

Estat de conservació: aquest exemplar és en el mateix estat descrit a Tarrús 

et al. (1990:34), és a dir, amb les cinc lloses de la cambra (quatre de les quals 

restituïdes per Esteva) més la cobertera, també restituïda per aquest investigador. Al 

damunt de la cobertera es pot veure la cassoleta descrita en la bibliografia precedent 

(Esteva, 1965:Nº16; Tarrús et al., 1990:34). Les lloses són de granit.  

 

Les dimensions màximes de la cambra són:  

 

· 180 cm de longitud. 

· 160 cm d’amplària en l’inici de la cambra. 

· 120 cm d’amplària al fons de la cambra (a l’altura de la capçalera). 

· 100 cm d’altura.  

 

També s’aprecien vestigis tumulars, al nord i al nord-oest, tal i com se’ns diu a 

Tarrús et al. (1990:34) 
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A dalt: el megàlit de Can Mina dels Torrents, vist des del passadís vers la seva entrada.  

A baix: Pedres Dretes d’En Lloveres, amb la capçalera en primer terme. 
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PEDRES DRETES D’EN LLOVERES (Sta. Cristina d’Aro) 
 
Data de prospecció: 22 d’abril de 2004 

 

Coordenades: 41°49’28.3” N; 3°00’18.3” E 

Altitud: 145 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 305°, aproximadament 

Altura angular: 1° 

 

Com arribar-hi: situats a Santa Cristina d’Aro, cal agafar l’avinguda de 

l’Església fins que s’acaba l’asfaltat, davant la finca Les Pedreres. Seguirem pel camí 

sense asfaltar, i al cap de 250 metres serem al davant del mas Petit i del mas Grill. Ara 

enfilarem, per l’esquerra, una pista, fins que, recorreguts aproximadament 150 metres, 

veurem, a mà dreta i a tocar el camí, el dolmen. 

 

Ubicació i entorn: el megàlit és en un paratge bastant dominant, en especial 

vers els quadrants segon i tercer. La vegetació dels voltants inclou bruc i romaní, en un 

indret dominat per l’alzina surera. 

 

Estat de conservació: Pedres Dretes d’en Lloveres és en el mateix estat de 

conservació descrit a Tarrús et al. (1990:131). Conserva tan sols dues lloses al seu 

lloc, una de capçalera i una altra al lateral de ponent, mentre que, al mateix lateral, hi 

ha una llosa ajaguda. A la part interior de la capçalera hi ha la cassoleta que es 

descriu en la bibliografia precedent (Esteva, 1964:Nº6; Tarrús et al., 1990:131). Les 

lloses són de granit.  

 

Del megàlit tan sols es poden establir les següents mesures: 

 

· Longitud màxima medible: 360 cm. 

· Altura màxima (llosa de capçalera): 90 cm. 

· Amplària medible (llosa de capçalera): 80 cm. 

 

No s’aprecien vestigis de l’estructura tumular. 
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