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MAS VENTÓS- DÒLMENS PUJOLAR- DOLMEN ROCA MIRALLES DOLMENS MAS DE LA MATA- DÒLMENS VINYES MORTES
En aquesta petita guia us volem donar informació del patrimoni que us anireu trobant al llarg de la ruta que hem
preparat per la 36ena Alberada. Com bé sabeu un dels objectius de l'Alberada és conèixer indrets de la serra de l'Albera.
Mas Ventós
Situat en un altiplà vers la plana empordanesa, el Mas Ventós és el punt de partida
d’aquesta ruta i punt de confluència de nombrosos camins que uneixen els pobles
d’ambdues bandes de la serra de Verdera. El mas, amb habitatge a la planta
superior i estances per a bestiar a la planta baixa i en cossos adossats, va ser
reformat

en

nombroses

ocasions

per

protegir-lo

dels

temporals

i

les

tramuntanades que periòdicament el malmetien.
Es tracta d’una propietat molt important dins els dominis del monestir de Sant
Pere de Rodes, envoltada temps enrere per més de 600 vessanes de boscos,
camps i prats que foren motiu de disputa pel seu interès agrícola i ramader.

Mas Margall
Ubicat a escassos cent metres de la carretera de Vilajuïga al Port de la Selva, es
troba emplaçat al capdamunt del rec homònim i s’esmenta com a Mas Alzina en
nombrosos textos antics. Es tracta d’una típica masia catalana de dues plantes, la
superior accessible a peu pla gràcies al desnivell del terreny, amb contraforts i
corrals i estables amb voltes de mig punt construïdes amb la sòlida tècnica del
rastell. El Mas Margall és citat a primers del segle XV pel capbreu de Sant Pere de
Rodes, i al llarg dels segles se succeeixen les reformes i les famílies masoveres, de
les quals destaquen els Subiré (s.XVIII), els Canals (s. XIX) i els Corcoll (s. XX). Els
últims padrons al mas daten del 1920, fet que explica l’actual estat de degradació.

Mas Magí
Localitzat a mig camí del Mas Margall i el Mas de la Mata, arran del camí carreter que
els comunica, és una edificació construïda al cim d’un turó, de planta quadrangular i
teulada a dues vessants. El Mas Magí és molt posterior a la resta, ja que es va aixecar a
principis del segle XVIII per acord d’emfiteusi entre el monestir de Sant Pere de Rodes
i un pagès. Durant gairebé dos segles, vuit generacions de la família Baus en foren els
propietaris i estadants. D’aquesta manera, era l’únic mas de titularitat privada dels
quatre descrits en aquesta ruta. Les darreres reformes i la cura dels actuals propietaris
li han conferit un aspecte immillorable.

Mas de la Mata
Enlairat sobre la ribera homònima, de planta rectangular, està distribuït en planta
baixa i pis, teulada a una sola vessant i dependències adossades. L’edifici actual
data del 1700 i durant el segle XVIII l’habitaren quatre generacions de la família
Romeus. L’abandó del mas fou prematur perquè es troba en un terreny molt
pedregós i, per tant, hi manquen les pastures. A dia d’avui, s’ha arranjat la teulada
i s’han consolidat alguns murs per evitar-ne el deteriorament.

Dolmen Riera Pujolar I
Situat a la riera Pujolar, al Port de la Selva. És un sepulcre de corredor amb
cambra trapezoïdal curta, amb cinc lloses verticals de suport i una de
coberta. Té unes dimensions interiors de 2 m de fondària, 0’70 m
d’amplada i 1’53 m d’alçada. El túmul és de tendència circular i les pedres
són d’esquist. Presenta dues cassoletes gravades a la coberta.
Orientació 290º nord-oest.
Datat al neolític final. 2700-2200 aC.

Dolmen Riera Pujolar II
Situat a la riera Pujolar. Port de la Selva. És un eepulcre de corredor amb
cambra trapezoïdal curta, amb sis lloses verticals de suport, i una
cobertura. Té unes dimensions interiors de 2’20m de fondària, 0’75m
d’amplada i 0’50m d’alçada. El túmul és de tendència circular i les pedres
són d’esquist.
Orientació 220º sud-oest.
Datat al Neolític final. 2700-2200 aC.

Dolmen de Roca Miralles
Situat a la riera Pujolar, al Port de la Selva. És un sepulcre de corredor amb
cambra trapezoïdal llarga, passadís estret, amb sis lloses verticals de
suport i una de coberta. Té unes dimensions interiors de 2’50 m de
fondària, 1’60 m d’amplada, i 1’15 m d’alçada. El túmul és de tendència
circular i les pedres són de gneis. S’hi han trobat fragments de ceràmica
grollera de tipus megalític i ossos humans, principalment vèrtebres.
Orientació 230º sud-oest.
Datat al Neolític final. 2700-2200 aC.

Dolmen del Mas de la Mata
Situat al Mas de la Mata, al Port de la Selva. És un sepulcre de corredor
amb cambra rectangular curta, passadís estret cavalcat, parets
convergents o en V, de parets paral·leles, amb tres lloses verticals de
suport, i una de coberta. Té unes dimensions interiors de 2’50 m de
fondària, 1’50 m d’amplada, i 1’30 m d’alçada. El túmul és de tendència
circular i les pedres són de gneis. El material arqueològic que s’hi ha
trobat són fragments de vasos campaniformes i bols llisos.
Orientació 200º sud-oest.
Datat al Calcolític. 2200-1800 aC.

Dolmen de les Vinyes Mortes I
Situat al paratge de Puig de l'Home, a Pau. És un sepulcre de corredor
amb cambra rectangular llarga, passadís ample, parets paral·leles o
petita galeria catalana en V, amb lloses verticals de suport i una de
coberta. Té unes dimensions interiors de 2’20 m de fondària, 1’40 m
d'alçada, i 1’60 m d'alçada. El túmul és de tendència circular de 8-9 m
de diàmetre i les lloses són de gneis. El material arqueològic trobat és
un petit fragment de sílex melat, sense retocs i amb pàtina d'oxidació
en una de les seves cares, així com fragments de ceràmica a mà sense
decoració.
Orientació 180º sud.
Datat al Calcolític.2200-1800aC.

Dolmen del Bosc de la Margalla
Situat al Puig de la Creu, a Pau. És un sepulcre de corredor amb cambra
trapezoïdal curta, passadís estret, amb vuit lloses verticals de suport, i
dues de coberta que es troben al costat de la cista. Té unes dimensions
interiors de 1’90 m de fondària, 1’15 m d’amplada, i 1’50 m d’alçada. El
túmul és de tendència circular i les lloses són de gneis. El material
arqueològic trobat és una ascla de sílex, fragments de ceràmica ibèrica
a torn i ceràmica a mà de vasos campaniformes i de diferents elements.
Orientació 160º sud.
Datat al Neolític final. 2700-2200 aC.

Inscultures o gravats sobre roca

Abric Neolític
L’abric sepulcral consistia en l’aprofitament de l’espai resultant de
l’apilonament natural de grans blocs de pedra. Aquest espai interior era
condicionat artificialment com a cambra funerària.

Les inscultures són gravats esquemàtics fets sobre les roques, executats
amb una tècnica de repicat directe i que proporciona incisions amples i
profundes. La imatge del gravat es crea mitjançant la retirada de part de
la superfície d’una roca, per incisió, talla, escultura o abrasió.Les
inscultures poden tenir una importància fonamental en el coneixement
de les societats neolítiques, atès que representen un veritable llenguatge
de relació, que malauradament, a data d’avui no sabem interpretar. Eren
signes per a ser llegits i interpretats, que donàven informació a l’home, i
ho corrobora el fet que la seva tipologia és molt homogènia i semblant
en la majoria de suports localitzats al nostre territori.Solen trobar-se en
zones megalítiques, on la seva situació és gairebé sempre dominant
sobre el seu entorn, en llocs propicis per realitzar reunions o cerimònies.
A data d’avui es desconeix la veritable simbologia dels gravats, però per
similitud amb la pintura rupestre, podrien representar multitud
d’aspectes habituals i quotidians de la vida de l’home neolític. Algunes
inscultures s’han identificat com a pedres de sacrificis, atès que els
reguerons evacuen els fluids cap al seu exterior. La proximitat a les
zones de necròpolis i la seva posició clarament d’altar, fa que algunes de
les pedres siguin identificades com a lloc de cerimònies funeràries.
L’abundància de gravats aïllats, situats de forma perimetral i externa a
les zones megalítiques, marcant clarament línies o franges convergents,
ha fet que moltes d’elles s’identifiquessin com a marques de territori o
com a senyals d’itineraris.

La informació històrica referent als quatre masos descrits és extreta del llibre Els masos perduts del Cap de Creus, d’Arnald Plujà i Canals (2016).
La informació referent als dolmens, inscultures i l'abric neolític és extreta del llibre Guia del megalisme de l'Alt Empordà, de Vicenç Armangué i Ribas (2015).
Les fotografies són de l'Arxiu del Centre Excursionista Empordanès.

