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1. MOTIUS I OBJECTIUS DE LA INTERVENCIÓ. 
 

 L’Ajuntament de Monistrol de Calders (Bages), i el Consorci del Moianès, 
actuant com a promotors, van requerir a l’empresa Arqueociència Serveis 
Culturals SL, ubicada a Manresa, la restitució i adequació del Dolmen del Pla de 
Trullàs, per tal de incloure’l com a punt d’interès dins una ruta turístico-cultural1. 
 L’objectiu bàsic del projecte d’adequació ha estat el muntatge de l’estructura 
del dolmen en el seu emplaçament original, d’acord amb la informació 
proporcionada per la intervenció arqueològica de l’any 2003 (Guardia i Felip) i per 
l’estudi comparatiu d’aquest tipus de megàlits, amb especial incidència dels de la 
zona. 
 
2. SITUACIÓ. 
 
 Aquest jaciment se situa a la comarca del Bages, dins el terme municipal de 
Monistrol de Calders, en l’indret conegut com a Pla de Trullàs o Trullars, un altiplà 
situat al cim d’un dels massissos que hi ha a l’est del nucli urbà de Monistrol de 
Calders. Concretament, les restes del megàlit es troben en una posició dominant, 
sobre el coll de la Vinya de l’Estirayes. 
                  

            
           Fig 1. Situació del Dolmen del Pla de Trullàs, i fotografia de l’any 2003 (Guàrdia i Felip). 
 
 Per arribar-hi cal agafar un dels camins forestals que parteixen des del 
poble. Les restes del megàlit apareixen a la dreta del camí. Es tracta d’un terreny 
erm, caracteritzat per una vegetació de pins i sotabosc abans que fos afectat pels 
incendis de l’estiu de 2003.  
 La seva alçada sobre el nivell del mar és de 571 m., i les seves 
coordenades U.T.M. són:      X: 4198    Y: 46221 
                                                 
1 Apartat 7. 



3. NOTICIA HISTÒRICA 
 
 La primera aproximació científica a aquest megàlit es produí a principis del 
segle XX, per part de la Secció d’Exploracions del Centre Excursionista de Vic, 
dirigida per Josep Gudiol (GUDIOL, 1920). En aquell moment el dolmen ja 
presentava el seu aspecte actual, i fou excavat, resultant pobre en troballes: 45 
fragments de ceràmica feta a mà, que incloïen 4 vores de recipients de tipologia 
indeterminada, i un fragment amb decoració incisa, a part de restes 
antropològiques consistents en varies peces dentaries i un fragment de mandíbula. 
 El 1958 Ricard Batista realitza un estudi més acurat, que inclou 
documentació gràfica i planimetria (BATISTA, 1961). 
 

         
                   Fig 2. Planimetria antiga del Dolmen de Trullàs (Batista, 1961). 
 
 
 Fins el moment actual, i encara que no hagi estat objecte de cap treball 
monogràfic, diversos autors han citat el dolmen de Trullàs dins l’estudi general del 
fenomen megalític a Catalunya, i que evidenment apareix inclòs dins la Carta 
Arqueològica del Bages. 

 
 
4. ANTECEDENTS, TIPOLOGIA I PARAL·LELS. 
 
 Entre els mesos de febrer i març de 2003, va tenir lloc en aquest mateix 
dòlmen una intervenció arqueològica, sota la direcció tècnica del Sr. Jordi Guàrdia. 
Aquesta intervenció es realitzà segons les directrius de la Llei 9/1993 del patrimoni 
cultural català i el Decret 78/2002 del reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 



                      

                     
 
Fig 3 i 4. Fotografia de les restes del megàlit i planimetria final de la intervenció de 2003                               
(Guàrdia i Felip). 



 Abans de la intervenció, s’apreciaven les restes del megàlit, del qual restava 
dempeus una sola llosa de pedra (llosa B), falcada verticalment a terra. Al costat 
d’aquesta llosa n’hi havia una altra (llosa A), que es trobava desplaçada, 
descansant sobre altres lloses més petites que tancaven la cambra. 
 Des del punt de vista litològic, son lloses de gres calcari amb important 
contingut d’argiles. És el tipus de roca comú en aquesta part del Bages, coneguda 
també  com a “pedra de Manresa”. 
 A part d’aquests dos grans blocs calcaris, que podrien haver format part de 
les lloses laterals i de coberta de la cambra sepulcral, s’apreciaven altres lloses a 
les proximitats, que, al costat de les anteriors haurien completat l’estructura 
originària. Entre aquestes, destacava per les seves dimensions la llosa C, situada 
al nord de les descrites anteriorment.        
                               

          
                Fig 5. Llosa C, situada al nord. 
 
 L’espai intern delimitat per aquestes lloses assolia una forma rectangular, 
amb unes dimensions aproximades de 3’22 x 1’73 m., i presentava una orientació 
sud-nord. 
 Al megàlit del Pla de Trullàs no s’apreciaven inicialment vestigis del túmul. 
La seva progressiva desaparició hauria provocat la caiguda de les lloses de la 
cambra, fins assolir el conjunt l’aspecte que presentava abans de la intervenció 
arqueològica. 
 Per l’aspecte que presentaven les restes abans de l’actuació, i per la 
descripció feta d’aquest megàlit pels autors esmentats, cal considerar aquesta 
estructura com un dòlmen simple, també anomenat de cambra simple o cambra 
pirinenca, en oposició a d’altres estructures megalítiques. 



 Des de les darreries del IV mil·lenni cal ANE, al nord-est peninsular es 
produeix un desenvolupament i assentament d’unes noves estructures 
socioeconòmiques que restarà sense grans canvis fins a finals del II mil·lenni cal 
ANE.Aquest canvi social i cultural va portar també una generalització de l’ús de les 
estructures funeràries d`ús col·lectiu i, entre aquestes i molt especialment, de les 
construccions megalítiques. 
  A Catalunya i en aquest període cronològic s’han definit diferents tipus de 
sepulcres megalítics i varis subgrups en funció del territori: 
 
 • Els Sepulcres de corredor, amb cambra i passadís, que es concentren a la 
part més septentrional del nord-est peninsular, particularment a l’Empordà, i que 
haurien estat objecte de reutilitzacions a partir del neolític final (mitjans del IV 
mil·lenni cal ANE). Exemple d’aquesta topología es l’excavat fa pocs anys a les 
Maioles (Rubió). 
 Les Maioles és un sepulcre megalitíc d’ús col·lectiu i successiu, format per 
una cambra trapezoïdal i un corredor d’accés frontal, que arriba fins a l’extrem del 
túmul. El sepulcre de les Maioles es considera un sepulcre de corredor 
evolucionat, anomenat com galeries catalanes,  i es va caracteritzar perquè les 
lloses del passadis i de la cambra són de la mateixa mida. 
 
 

                            
                          Fig 6. Image del Sepulcre megalític de les Maioles. ESTRAT nº 7.                                
 



 • Les cambres simples, construïdes a partir del calcolític/bronze (mitjans del 
III mil·lenni cal ANE) i que es troben preferentment als Pirineus i Prepirineu. 
Exemple d’aquesta tipologic és elmegàlit del Pla de Trullàs. 
 L’estructura d’un dòlmen simple és força senzilla: es tracta d’una caixa, de 
planta normalment rectangular, formada per lloses de pedra de grans dimensions, 
falcades verticalment a terra, mentre a sobre hi ha una altra llosa de disposició 
horitzontal, a modus de coberta. Aquest recinte és l’anomenada cambra sepulcral, 
on s’efectuen els enterraments. Al voltant de la cambra hi ha un túmul de terres i 
pedra de tamany irregular, de planta circular. L’accés a la cambra s’efectuava des 
del centre del túmul, mitjançant una llosa-porta que es podia moure. 
 Els dòlmens simples pertanyen cronològicament al període Calcolític (2200-
1800 a.C.), encara que les seves reutilitzacions com a sepulcre poden arribar fins 
el Bronze Final. Els aixovars que acompanyen els enterraments consisteixen 
sobretot en atuells de ceràmica i objectes d’ornament pesonal. 
 A Catalunya, l’àrea de distribució d’aquest tipus de dòlmen es correspon a 
les terres altes del Pirineu i el Pre-pirineu (TARRÚS/CHINCHILLA, 1992). 
 Els diversos exemples que hi ha de dolmens simples excavats a les 
comarques catalanes, a modus de síntesi, ens aporten unes característiques 
comunes que són aplicables al megàlit de Trullàs: dos grans suports laterals llargs 
i alts de la cambra sepulcral, de forma irregular o prismàtica, i una capçalera més 
petita que sovint no aguanta la coberta, de grans dimensions, com n’és el cas.  
 Trobem exemples d’aquesta tipologia, descoberts i explorats a principis del 
segle XX, però també en excavacions recents: sepulcre de la Sureda a Maurellàs 
(Vallespir), dòlmen de Bescaran (Alt Urgell),  dòlmen de la Casa Encantada 
(Pallars Jussà), o La Cabana de Perauba (Pallars Sobirà) (CLOP/FAURA, 1995). 
 
 • Les cistes megalítiques, que també haurien estat construïdes a partir del 
calcolític/bronze inicial (mitjans del III mil·lenni cal ANE) i que es troben a la 
Depressió Central i al Prepirineu, amb algun exemple a les comarques més 
orientals. 
 

                    
                       Fig 7. Exemple de planta d’una cista megalítica. 



• Finalment, hi ha tot un seguit d’altres estructures megalítiques 
(paradòlmens, coves megalítiques) que solen ubicar-se a partir del 
calcolític/bronze inicial en diferents àrees del nord-est peninsular.  
 

                     
                        Fig 8. Exemple de cova megalítica dels bancals de la Torre de la Força  
                                (Ponts, Noguera).Foto González, 2003. 
 
 
5. FASES DE LA RECONSTRUCCIÓ I CONSOLIDACIÓ. RESULTAT FINAL. 
 
  
 La intervenció de reconstrucció i consolidació del megàlit s’ha organitzat en 
varies fases: 
 

• Una primera fase ha consistit en la neteja de l’entorn i la excavació del nivell 
vegetal/actual. En aquesta fase també es va subjectar amb pilars metàl·lics 
la llosa B (lateral est) per tal de prevenir la seva caiguda. 

 

                            
                                  Fig 9. Subjecció i neteja de l’espai megalític. 



 

       
           Fig 10. Una altra imatge del procés de neteja i preparació. 
 
 
 

          
            Fig 11. Garbellat de les terres re-excavades a l’entorn i a l’interior de la cambra 
 



• En la segona fase es va rebaixar 0’30 metres tota la cambra central per 
construir (amb pedres i formigó) un sòl compactat amb el substrat rocós que 
fonamentarà tot el conjunt de lloses de l’estructura del dolmen. La idea és 
que aquesta llosa serveixi de fonament i de lligam a tota aquesta estructura, 
atorgant així una major solidesa i estabilitat.  

 

                 
                 Fig 12. Rebaix de la cambra central. 
 

                 
                 Fig 13. Localització d’una llosa morfo i litològicament similars a les originals del    
                             dolmen de Trullàs. 
 



• La tercera fase ha consistit en moure i col·locar amb l’ajut d’una màquina 
retroexcavadora les lloses que formaven part del megàlit, especialment en 
el cas de les més grans (A, B) i també la localització i transport d’una llosa 
(E, lateral Oest) d’una cantera pròxima. 

 

                
                             Fig 14. Conjunt de les lloses que configuraran el megàlit. 
 

                
               Fig 15. Muntatge de la llosa restituïda (E). 
 



 

                
                Fig 16. Preparació i falcat de la llosa E. 
 
 

               
               Fig 17. Preparació i falcat de la llosa C. 
 
 
 
 



 

                   
                   Fig 18. Muntatge de la coberta a dalt de les lloses B (original) i E (restituïda). 
 
 

• La quarta fase del montatge del dolmen del Pla Trullás ha consistit en el 
farciment de formigó de l’interior de la cambra, i el recolzat de les altres 
pedres de mides més petites al voltant de les lloses laterals per tal de 
consolidar i reforxar l’estructura megalítica. 

 

                   
                  Fig 19. Muntatge finalitzat just abans del formigonat. 



 

             
 

             
               Fig 20 i 21. Tasques de formigonat. 
 
 
 



• L’última fase de la reconstrucció ha estat la reproducció parcial del túmul 
que l’envolta. La restitució d’aquest túmul, que amida uns 11 metres de 
diàmetre per una alçada màxima de 1’80 metres, amb una superfície total 
de 95 metres quadrats i un volum estimat de 7,5 metres cúbics, no cobrirà 
completament l’estructura del dolmen sinó que deixarà visible la llosa de 
coberta (llosa A), així com la part superior i frontal de les lloses B, C i E., 
permetent un accés al seu interior i creant un conjunt que permeti la 
comprensió visual i didàctica de com era aquest megàlit originàriament.  

 

                     
 

                                         
                                Fig 22 i 23. Creació del túmul i ensorrat de la cambra. 



 

       
       Fig 24. Imatge final de la intervenció de reconstrucció i consolidació del dolmen del    
                   Pla  de Trullàs (González 2005). 
 
  
 Como conclusió final i després d’aquesta presentació de la fase de 
reconstrucció i consolidació del dolmen, el objectiu final hauria d’acompanyar-te 
d’un projecte didàctic i de senyalització (part ja en procés) mitjançant plafons 
explicatius que reconstrueixin el dolmen i expliquessin als visitants la funció i el 
context històric del monument. 
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7. PLANIMETRIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANNEX. Plafó projecte d’adequació. 
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