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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. 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. 
 
 

 Agraïments 

 
 En aquesta ocasió, he de donar les gràcies en primer lloc a la Teresa 

Graupera Castellà, que m’acompanyà en totes les prospeccions. A més, ella és 

l’autora de les fotografies dels megàlits de Mas Bou-Serenys i Cova d’en Daina. 

En Josep Agustí i Prat, del GESEART, va matisar algun aspecte de les rutes 

d’un parell de megàlits, i la Núria Rodríguez Baylach em facilità un cert suport 

logístic, per la qual cosa també li estic molt agraït. 

 
 

Bibliografia 

 

 Esteva Cruañas, Luis (1964), Corpus de Sepulcros Megalíticos. Fascículo 

3. Sepulcros megalíticos de las Gabarras (Gerona) I, Gerona, Instituto Español 

de Prehistoria del CSIC. Departamento de Barcelona. Servicio de 

Investigaciones Arqueológicas de la Diputación de Gerona 
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 Esteva Cruañas, Luis (1965), Corpus de Sepulcros Megalíticos. Fascículo 

4. Sepulcros megalíticos de las Gabarras (Gerona) II, Gerona, Instituto de 

Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Departamento 

de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación de 

Gerona 

 

Esteva Cruañas, Luis (1970), Corpus de Sepulcros Megalíticos. Fascículo 

5. Sepulcros megalíticos de las Gabarras (Gerona) III, Gerona, Instituto Español 

de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Departamento de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la 

Diputación de Gerona 

 

Esteva i Cruañas, Lluis (1983), “Tècnica constructiva en els sepulcres 

megalítics de l’Empordà”, Estudis sobre temes del Baix Empordà. Institut 

d’Estudis del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Publicacions de l’Institut 

d’Estudis del Baix Empordà, núm.2, pp.13-27 

 

 Tarrús i Galter, Josep, et al. (1990), Dòlmens i menhirs. 48 monuments 

megalítics de les Gavarres i el Massís d’Ardenya (Baix Empordà, la Selva, el 

Gironès), Figueres, Carles Vallès – editor, 181 pp. 
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 MONTAGUT (Palamós) 
 
 Data de prospecció: 6 de juny de 2004 

 

 Coordenades: 41°53’09.4” N; 3°06’33.6” E 

Altitud: 270 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 135° 

Altura angular: 0° 

 

Com arribar-hi: venint de Palamós des de la C-31, just al kilòmetre 327 ens 

desviarem a mà esquerra, en direcció a la urbanització La Vall Llòbrega. A continuació 

trobarem la urbanització Mas Falquet, i prendrem el carrer Montagut, fins arribar al seu 

final. Tot seguit trobarem un camí en no massa bon estat (apte tan sols amb vehicles 

tot terreny) i el seguirem. Recorreguts 200 metres veurem un dipòsit d’aigua a mà 

dreta, i continuarem, en sentit sempre ascendent, fins recórrer aproximadament 1000 

metres més. En aquest punt trobarem un desviament, i nosaltres anirem pel cantó 

esquerre, que és ascendent i fa un pronunciat revolt. Al cap d’uns 100 metres caldrà 

que deixem aparcat el vehicle, i continuarem per un corriol ascendent, fins arribar al 

cim. En primer lloc veurem les ruïnes del castell de Vila-romà, i a molt poca distància 

guaitarem el dolmen. 

 

Ubicació i entorn: el dolmen és en posició molt dominant, abastant una vista 

esplèndida. Des d’aquest punt es domina una ampla faixa de mar, que va dels 45 fins 

els 210° aproximadament. És en un alzinar surer, amb presència de pinastre. De ben 

segur, l’indret és molt visitat; això no obstant, el dolmen no és degradat. 

 

Estat de conservació: el dolmen és en el mateix estat de conservació que en 

la bibliografia precedent més significativa (Tarrús et al.,1990:85; Esteva,1965:Nº17), és 

a dir, es mantenen in situ la capçalera, així com les dues lloses laterals més properes 

a la capçalera, una a cada costat. Tal i com se’ns diu a Tarrús et al., al cantó de llevant 

es pot veure una llosa caiguda, que potser pertany al lateral d’aquest costat, a més 

d’un bloc de grans dimensions, més allunyat, que hom creu que potser és part de la 

cobertera (Tarrús et al., 1990:85). Aquesta darrera llosa conté una cassoleta, que 

Esteva dibuixa en la seva planimetria (1965:Nº17). Així mateix, la creu insculturada i la 

“B” que hi ha gravada a la part interior de la capçalera també són visibles (Tarrús et al, 

íbid.). A ponent hi ha una segona llosa lateral, reposada recentment i toscament 

falcada. Les lloses són de pissarra. 
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Les dimensions màximes mesurables d’aquest exemplar són: 

 

· Longitud, 75 cm, equivalent a la llosa de ponent.  

· Amplària, a l’altura de la capçalera, 120 cm. 

· Amplària, en l’inici mesurable, 150 cm. 

· Altura màxima (capçalera), 130 cm. 

 

Pel que fa a l’estructura tumular, n’apreciem vestigis per tot el voltant de la 

cambra, en especial a l’altura de la capçalera i del lateral de ponent. La tècnica 

constructiva consisteix en un amuntegament anàrquic de blocs i terra. 

 

 
 
A dalt: el dolmen de Montagut, vers la capçalera. 
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PUIG D’ARQUES (Cruïlles) 
 

Data de prospecció: 6 de juny de 2004 

 

Coordenades: 41°53’21.0” N; 2°59’50.5” E 

Altitud: 530 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 40°, prenent com a referència la planta publicada per Esteva 

(1965:Nº15); 45°, si tenim en compte la longitud de la cambra i el passadís que se’ns 

dóna a Tarrús et al. (1990:149).  

Altura angular: 0°. 

 

Com arribar-hi: venint de Romanyà de la Selva per la GIV-6612 trobarem un 

trencant a mà esquerra, just a l’altura del rètol de Romanyà, que mena a la Font 

Josepa, que és senyalitzada. Prosseguirem per una pista forestal asfaltada, en bastant 

mal estat, fins que al cap de 1500 metres deixarem l’asfaltat, i recorrerem 1600 metres 

més per una ampla pista de terra, fins tornar a trobar l’asfaltat. Al cap de 2100 metres 

s’acaba un altre cop l’asfaltat, i poc després trobarem una bifurcació. Nosaltres girarem 

a l’esquerra, i recorrerem 200 metres per una pista de terra ampla, fins trobar, a mà 

dreta, un desviament que mena al Puig d’Arques. Deixarem el vehicle en aquest punt, i 

continuarem ascendint pel caminet, fins donar amb un corriol a mà dreta, que ens durà 

al cim, on hi ha el radar meteorològic (una referència visual esplèndida per trobar 

aquest exemplar) i, no massa metres més enllà, el dolmen. 

 

Ubicació i entorn: Puig d’Arques és en un indret molt dominant. La vista que 

s’aprecia és excel·lent. Igual que en el cas del dolmen de Montagut, des d’aquest punt 

veiem una gran faixa de mar, que va dels 30 fins els 210°. La vegetació dominant és 

l’alzina surera.  

 

Estat de conservació: el dolmen ha estat restaurat no fa massa anys pel 

GESEART, respectant-se la planimetria anterior (Esteva,1965:Nº15; Tarrús et 

al.,1990:149-150) i afegint-se una llosa cobertera, que és el gran fragment de llosa que 

hi havia damunt del túmul (Tarrús et al.,1990:150). També s’ha consolidat la capçalera, 

que era migpartida (íbid.:150). Allí on manquen les lloses de la cambra i on hi ha el 

passadís de pedra seca s’hi ha afegit murs de pedra units amb morter. Així mateix, el 

sòl de la cambra i el passadís és parcialment cimentat, podent-se apreciar, no obstant, 

l’irregular sòl natural de pissarra, que segueix el pendent de la muntanya. També són 

visibles les cassoletes rituals que hi ha en un aflorament natural, a escassos metres al 
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nord-est del dolmen (Tarrús et al., 1990:149; Esteva,1965:Nº15). Les lloses són de 

pissarra.   

 

 Les dimensions màximes d’aquest megàlit són: 

 

 · Longitud fins l’inici de les lloses, 460 cm. 

 · Longitud total, inclòs el passadís restaurat, 710 cm. 

 · Amplària, a l’altura de la capçalera, 125 cm. 

 · Amplària, en l’inici de les lloses, 95 cm. 

 · Altura màxima (llosa “A”, segons Esteva (1965:Nº15)), 195 cm. 

 

 L’estructura tumular, restaurada en l’entrada del passadís, és apreciable arreu. 

La tècnica constructiva consisteix en un amuntegament anàrquic de pedres i terra. 

 

 
 
A dalt: el dolmen de Puig d’Arques, des del sud-oest. La vista dels voltants és esplèndida. 
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 CEMENTIRI DELS MOROS (Torrent) 
 
 Data de prospecció: 6 de juny de 2004 

 

 Coordenades: 41°57’28.7” N; 3°6’58.7” E 

Altitud: 115 ± 10 m.s.n.m. (no massa fiable, atesa la gran quantitat d’arbres de 

l’entorn). 

Orientació: 139° 

Altura angular: 1° 

 

Com arribar-hi: venint de Palamós des de la C-31, prendrem el desviament de 

la GI-652, que mena a Pals i Torrent. Tan sols 200 metres més endavant, veurem una 

bifurcació, a mà esquerra, on es senyala Can Damià. Seguirem aquesta pista de terra, 

fins que al cap d’una bona estona trobarem, a mà esquerra, una nova bifuració, amb 

un senyal de camí de cavalls, que no prendrem. Som a Can Damià, que és senyalitzat 

en el següent desviament a mà esquerra, que tampoc agafarem. Des d’aquest darrer 

punt seguirem 200 metres, fins que trobarem una cruïlla, i a mà esquerra veurem un 

dipòsit d’aigua. No prendrem cap dels dos camins, sinó el següent desviament, a mà 

dreta, que és 100 metres més enllà. Ara prosseguirem per un camí, sempre en lleuger 

descendent, i al cap de 300 metres veurem un nou desviament a l’esquerra, que fa un 

pronunciat revolt, que no agafarem. 200 metres més enllà veurem una petita 

esplanada, des d’on surten dos camins: l’un, a la dreta, és molt curt i ens porta a uns 

camps d’oliveres; el de l’esquerra és un corriol que mena al turonet on és el dolmen. 

 

Ubicació i entorn: tot i que el bosc dificulta la visió de l’entorn, és clar que el 

dolmen és en posició dominant respecte a l’orografia circumdant. Les espècies 

vegetals inclouen pinastre, alzines, garric i mata. El pinastre és majoritàriament mort, 

potser a causa de la forta sequera i calor del proppassat estiu, i l’elevat grau d’humitat, 

afegit a l’acció dels tèrmits, ha corcat diversos troncs fins fer-los caure. Un d’ells és 

caigut sobre la cambra, en transversal, a l’altura de les lloses “G” i “P”, segons 

planimetria d’Esteva (1970:Nº29). Hi ha altres troncs que també amenacen amb 

desplomar-se.  

 

Estat de conservació: si ens atenem a la magnífica planimetria d’Esteva 

(1970:Nº29), el dolmen, tant pel que fa a la cambra i el passadís com en relació a 

l’estructura tumular, és en bon estat de conservació. Atesa la complexitat estructural 
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d’aquest magnífic exemplar, no ens deturarem en la seva descripció detallada, limitant-

nos a donar les mides màximes de la cambra i el passadís, que són: 

 

· Longitud total: 1210 cm (420 de la cambra i 790 del passadís) 

· Amplària, a l’altura de la capçalera, 210 cm. 

· Amplària, en l’inici de la cambra, aproximadament 200 cm (en aquest punt no 

es conserva la llosa lateral de ponent). 

· Amplària, en l’inici del passadís, 170 cm. 

· Altura, 120 cm (llosa O). 

 

Tal i com ja s’ha esmentat, l’estructura tumular és en bon estat. Les lloses 

radials són majestuosament visibles, tal i com es pot apreciar en aquesta imatge, 

presa des del lateral de llevant. 
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 MAS BOU-SERENYS (Sta. Cristina d’Aro) 
 
 Data de prospecció: 10 de juny de 2004 

 

 Coordenades: 41°49’54.5” N; 2°59’48.1” E 

Altitud: 165 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 159° 

Altura angular: -1° 

 

Com arribar-hi: venint de Llagostera en direcció a Sta. Cristina d’Aro cal 

agafar, a l’entrada d’aquesta població, un desviament a mà esquerra, que mena a la 

urbanització Roca de Malvet, la qual és senyalitzada. Prosseguirem per la carretera, 

fins veure l’entrada a l’esmentada urbanització. Ens hi enfilarem fins arribar a la zona 

polisportiva, i a l’altura del xalet núm.92 deixarem el vehicle per endinsar-nos en un 

corriol, que vorejant el xalet ens durà al dolmen.   

 

Ubicació i entorn: el dolmen és en posició clarament dominant, en especial 

vers llevant, migdia i ponent. Cal destacar que des de la posició on és el megàlit 

s’abasta una finestra de mar entre els 140 i els 180°, al bell mig de la qual el 

monument és orientat. La vegetació de l’entorn –fortament antropitzat- inclou alzina 

surera, pi pinyer, bruc i cirera d’arboç. 

 

Estat de conservació: aquest exemplar és en el mateix estat de conservació 

que podem apreciar en la bibliografia precedent més significativa (Tarrús et al., 

1990:127; Esteva, 1964:Nº2), és a dir, conserva in situ deu lloses de la cambra, a més 

de cinc del passadís i una de les coberteres, reposada per Esteva en el seu lloc 

original l’any 1953 (Tarrús et al., 1990:127). També s’aprecia el gran bloc erràtic que 

funciona com a contrafort allí on hi manca la llosa de la cambra del lateral de ponent, 

així com el gran bloc oscil·lant, cinc metres al sud del passadís (íbidem). Les lloses 

són de granit. Seguint la nomenclatura emprada en la planimetria d’Esteva (1964:Nº2), 

les mides màximes interiors de la cambra i el passadís són: 

 

· Longitud de la cambra, des de les lloses G i  H fins la M, 400 cm. 

· Longitud total, des de les lloses G i H fins la P, 600 cm. 

· Amplària en la capçalera, des de la llosa I fins F, 200 cm aproximadament. Cal 

tenir en compte que no es conserva la llosa lateral de ponent en aquest punt. 

· Amplària en l’inici de la cambra, des de la llosa M fins la C, 50 cm. 
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· Amplària en l’inici medible del passadís, des de la llosa O fins l’A, 95 cm. 

· Altura màxima (llosa G), 170 cm. 

 

De l’estructura tumular, d’un diàmetre molt proper als 10 metres, se n’aprecien 

vestigis molt clars en tot el perímetre. Especialment visibles són els grans blocs radials 

de contenció que hi ha a llevant, així com alguns blocs del cròmlech. Arreu és 

clarament perceptible la tècnica constructiva, a base d’un amuntegament anàrquic de 

blocs i terra. 

 

 
A dalt: Mas Bou-Serenys, en una suggerent imatge presa des de la cambra (fotografia de 

Teresa Graupera Castellà). 
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 COVA D’EN DAINA (Romanyà de la Selva) 
 
 Data de prospecció: 10 de juny de 2004 

 

 Coordenades: 41°51’25.7” N; 2°59’33.7” E. 

Altitud: 330 ± 10 m.s.n.m. 

Orientació: 143° 

Altura angular: 1°   

 

Com arribar-hi: cal prendre la carretera de Sta. Cristina d’Aro en direcció a 

Romanyà de la Selva. Passat aquest nucli, encara en llur terme municipal, el trobarem 

indicat, a mà esquerra. No té pèrdua. 

 

Ubicació i entorn: tot i l’espessor del bosc, es pot inferir que el megàlit és en 

posició clarament dominant vers els quatre punts cardinals. L’entorn boscós és 

essencialment un alzinar de sureres, amb presència d’algun pi pinyer. D’entre els 

matolls, en destaca el bruc.   

 

Estat de conservació: el dolmen és en el mateix estat de conservació que en 

la bibliografia precedent (Tarrús et al., 1990:106; Esteva, 1964:Nº1), és a dir, 

conservant onze lloses de la seva cambra en el seu lloc, a més de vuit del seu 

passadís. També s’aprecia la llosa horitzontal de contrafort vora el mur de ponent, 

senyalada en la planimetria d’Esteva amb la lletra C (1964:Nº1). Els brancals de la 

porta de l’entrada, així com la cobertera, mig partida, continuen al seu lloc. La llinda i 

l’altra cobertera van ser reposades per Esteva a mitjans dels anys cinquanta 

(Esteva,1983:20-21), i continuen al seu lloc. Les lloses són de granit. Seguint la 

nomenclatura emprada en la planimetria d’Esteva (1964:Nº1), les dimensions màximes 

interiors de la cambra i el passadís són les següents:  

 

· Longitud de la cambra (fins la cara dels brancals que mira a les capçaleres), 

440 cm. 

· Longitud total (fins part meridional de B), 760 cm. 

· Amplària, en la capçalera (lloses J a M), 170 cm. 

· Amplària, en els brancals, 70 cm. 

· Amplària, en l’inici del passadís (lloses B a V), 80 cm. 

· Altura màxima (llosa H), 150 cm. 
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Pel que fa a l’estructura tumular, d’uns 10 metres de diàmetre, tampoc no 

s’aprecien variacions respecte a la bibliografia precedent més significativa, ja 

esmentada. Excepte les lloses 1, 2 i 3 (segons planimetria d’Esteva, 1964:Nº1), la 

resta de les lloses del cròmlech van ser redreçades per Esteva, car eren caigudes, i 

continuen al seu lloc (Tarrús et al., 1990:106), així com les lloses que en l’esmentada 

planta són marcades amb els números 24 (amb dues cassoletes, tal i com ja 

s’esmenta en la bibliografia anterior), 25, 37 –amb les marques deixades pels 

picapedrers-, 38 i 39. En tot el perímetre tumular es pot veure clarament la tècnica 

constructiva del túmul, a base d’un amuntegament anàrquic de blocs i terra. 

 

 
A dalt: una vista de la Cova d’En Daina, un dolmen molt fotografiat. En aquest cas, l’autora de 

la imatge és la Teresa Graupera Castellà. 




