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MONESTIR DE VALLSANTA. 
ELS RESULTATS VISTOS 
DES DEL 2014
Núria Laplaza i Faidella, Mercè Manonelles 
i Montero, Xavier Solans i Lugones, 
arquitectes de Ianua Arquitectures

Fins ara s’ha explicat la part de la història que permet que la 
voluntat popular es manifesti per evitar que es perdi el monu-
ment i com les administracions troben la forma de fer que el 
patrimoni es pugui començar a gestionar amb garanties per 
vehicular aquest moviment social.
És d’agrair la bona gestió per reemprendre els treballs de re-
cuperació del monestir de Vallsanta per part de la Diputació 
de Lleida i dels Serveis Territorials Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya de Lleida, així com la con-
fiança dipositada en el nostre equip.
Nosaltres, com a arquitectes, comencem el nostre camí aquí, 
en el moment en què se’ns encomana actuar de forma ràpi-
da, econòmica i subtil per preservar les restes patrimonials 
del monestir de Vallsanta.
Des que s’havien reprès les actuacions al monestir s’havia dut 
a terme una primera campanya d’excavació arqueològica, con-
sistent en la neteja de l’interior de l’església. En el moment que 
es volia iniciar la campanya d’excavació arqueològica de la part 
posterior de l’església es va posar de manifest la necessària in-
tervenció d’arquitectes amb l’objectiu de garantir l’estabilització 
de les restes mentre es duien a terme els treballs arqueològics, 
fer la previsió de l’estabilització i la consolidació dels murs, a me-
sura que s’excavaven, i definir les intervencions mínimes per a la 
conservació de les restes de l’edifici.  
Coneixíem les restes per sobre, de diverses anades i vingu-
des pel territori i de fullejar la Catalunya Romànica arran de 
treballar en la il·luminació de la torre de Guimerà. 
Però del monestir de Vallsanta, en sabíem allò que tothom 
podia veure, aquell arc apuntat i la capçalera de l’església que 
es veien des de la carretera, que despertaven la curiositat per 
allò d’imponent i romàntic d’un conjunt semienrunat que sor-
gia entre la vegetació.
En visitar per primera vegada el monestir de Vallsanta, com 
a arquitectes i ja no com a visitants, ens vam envestir amb la 
responsabilitat de mantenir tot allò que quedava de l’edifici, 
de garantir la seva estabilitat a curt termini, al mateix temps 
que els arqueòlegs  treballaven en la recerca històrica i espe-

raven que la primera actuació urgent els permetés entrar a 
l’edifici amb totals condicions de seguretat. No es podia ac-
tuar de forma precipitada, s’havia d’actuar amb la rapidesa 
d’un bomber, però amb la delicadesa d’un cirurgià.
Aquest és el moment en què els tècnics iniciem els treballs 
que han de permetre conèixer amb més profunditat com 
era, com estava, què li havia passat; aquest procés ens dóna 
les pautes als que hem de definir una proposta d’obra exe-
cutable, la voluntat de preservar i d’explicar l’edifici.
En definitiva, l’actuació en qualsevol monument té per ob-
jectiu la seva conservació, mitjançant el manteniment, la re-
paració o la restauració, amb diferents tipus d’intervenció.374

Ens emmarquem en la voluntat de continuar investigant per-
què quedin menys incògnites en un futur, fins a descobrir 
tots els entrellats del monestir de Vallsanta.
Agrair al constructor de les obres, l’empresa Construccions 
Casanelles, el seu bon ofici i la seva bona predisposició als 
canvis inevitables que una obra de restauració d’un edifi-
ci patrimonial comporta; i a l’empresa que va dur a terme 
els treballs d’arqueologia, Arqueociència Serveis Culturals, 
amb la Direcció d’Arqueologia del Josep Maria Vila Cara-
bassa. Tots plegats vam treballar estoicament acompanyats 
del fred de l’hivern, la boira, la cara Nord i la primavera flo-
rida en el marc incomparable de Vallsanta.
Abans de passar a explicar amb més detall les actuacions 
que es van dur a terme al monestir, hem d’explicar els cri-
teris, la filosofia, de la intervenció: econòmica, de baix cost, 
de baix impacte, sostenible, respectuosa: es tractava de 
consolidar, de mantenir: de fer una intervenció mínima. 
Com a arquitectes, no volíem deixar la nostra marca a 
l’edifici, teníem voluntat d’actuar de forma anònima, “escol-
tant” el que l’edifici necessitava, intentant donar-li resposta 
d’una forma natural, lògica i senzilla.
Això es va traduir, a grans pinzellades, en el fet que els materials 
usats eren els mateixos que els fets sevir durant la construcció del 

monestir, així, per exemple, els morters i formigons emprats van 
ser de calç, sense additius ni ciment “pòrtland” (un material mo-
dern), buscant solucions constructives que seguissin la lògica de 
com es feien a la manera tradicional; això va permetre que no in-
troduíssim cap material estrany a l’edifici, evitant així provocar al-
tres malalties a l’edifici que tinguin a veure amb els nous materials.
Hem de fer una parada obligada al camí per poder introduir la his-
tòria que coneixíem en el moment de la redacció del projecte i, per 
tant, una petita introducció al monestir, la nostra porta d’entrada. 
.

Foto absis 1915. Fotografia 1915: corresponent a publicació 
de Mn. Sanç i Felip.

Fotos arc diafragma 1915 -2010.
Fotografia 1915: corresponent a publicació de Mn. Sanç i Felip.

374.    Carta de Cracòvia 2000. Principis per a la conservació i restaura-
ció del patrimoni construït.
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El monestir de Vallsanta va ser un monestir cistercenc que es 
desenvolupà a l’entorn del cenobi de Vallbona, fins al s. XIV, 
aproximadament. A dia d’avui, queden les ruïnes al peu de 
la carretera que uneix  Guimerà amb Ciutadilla. El conjunt és 
d’estil gòtic.
Es creu que les obres del monestir començaren el 1235. 
L’any 1272, Jaume I el Conqueridor va llegar al monestir 
200 morabatins —“maravedís”, en castellà— per a la cons-
trucció d’un claustre i el 1279, Geraldona de Timor —una 
noble d’una família local— deixa diners al seu testament per 
fundar una capella nova. Aquestes dades documentals van 
ser confirmades per l’arqueologia amb les restes trobades, 
ja que es van trobar fonaments romànics. Es podria parlar 
d’una primera construcció romànica, que es pot observar a 

la porta lateral i entrada lateral per la façana nord. Per les 
restes i l’orientació d’aquesta porta es confirma l’existència 
d’una capella primitiva romànica anterior a les restes actuals. 
L’orientació de l’església és d’est a oest. És de base qua-
drangular, amb una sola nau i absis triangular amb capelles. 

L’estructura de l’església conté un arc ogival i la volta de 
creueria en la nau, que encara es pot observar en les cape-
lles de l’absis. A la part superior de la façana de l’absis es 
conserven tres finestrals gòtics. 
El 1345, Bernat de Boixadors (antic governador de Sarden-
ya) manà fer una capella nova al creuer. També hi ha re-
ferències durant el s. XIV a la reconstrucció de l’església i a 
la construcció d’un nou dormitori. Al s. XV, el monestir entra 
en una etapa de decadència fins que a l’any 1589, l’abat 
de Poblet en va manar el tancament. L’any 1594 les terres i 
l’edifici del monestir havien passat a ser propietat dels sen-
yors de Guimerà. 
L’any 1986 s’iniciaren les obres de consolidació i restauració 
del conjunt monàstic a càrrec de la Diputació de Lleida.

Foto absis 1986. 

Foto absis 2008. 

Vista del conjunt any 2010.
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Pel que fa a l’arqueologia (que s’explicarà amb més detall el 
capítol corresponent), un breu resum dels treballs arqueolò-
gics que s’han dut a terme al monestir de Vallsanta:
El 1986, l’arqueòloga Anna Oliver excavà les tres capelles de 
l’absis, una del creuer i una rasa de connexió entre elles. 
En aquesta campanya d’excavacions es van descobrir dife-
rents elements decoratius : 
— Una tapa de secció triangular amb una figura masculina ja-
cent esculpida, amb la figura d’un cavaller vestit amb l’arnès 
propi del s. XIV.
— Un sarcòfag amb tapa triangular i decoració escultòrica.
— Una llosa funerària dedicada a una abadessa amb decora-
ció en relleu. Per l’heràldica dels escuts esculpits, és prova-
ble que pertanyés a Aldonça de Castre, abadessa de 1392 a 
1404.
— Una clau de volta que representa un guerrer a cavall. De 
la clau de volta en surten sis arcs i, per la seva disposició, es 
creu que pertanyien a la capella del s XIV.
— Dos carreus on hi ha un relleu en forma d’escut, amb el 
motiu d’un lleó i una altra pedra amb el motiu d’un cérvol.
Amb aquests resultats es va poder confirmar que l’obra més 
important es va fer durant la primera meitat del s. XIV.
També s’obriren dues cales, en aquesta fase d’investigació ar-
queològica,  a la terrassa superior,  perpendiculars al mur de 
tancament de l’església per comprovar que hi existien o no 
estructures del convent. En una cala, a la paret nord, s’observà 
un ull de bou que donava llum a la capella de l’absis.
A l’hivern de 2008 es reprenen els treballs d’arqueologia per 
part de l’empresa Arqueociència. En aquesta campanya es 
desenruna i s’excava la nau central de l’església i, en la pro-
visió de la pedra que es treu del desenrunament, es fa una 
classificació, segons si és irregular, motllurada o carreuada.

Estat de l’edifici abans de la intervenció, 
al 2008
Queda part de l’edifici de l’església. L’absis, amb les seves absi-
dioles amb volta de creueria i el pis superior de l’absis amb tres 
finestres gòtiques. La façana nord de la nau de l’església, visible 
des de l’interior, i que està parcialment colgada per terres ata-
lussades fins al nivell de la carretera per la seva cara exterior. En 
la nau de l’església s’hi troba la traça completa d’un arc apuntat. 
A la façana sud hi ha les traces dels murs a nivell de terra.
Als murs ha proliferat molta vegetació, que els ha anat ero-
sionant i, en alguns casos, ha ocasionat el seu enderroc. A 
les imatges de 1915 s’hi observa un mur de divisió entre la 
capella de la façana nord i la nau principal de l’església, del 
qual en el moment d’iniciar l’obra ja no en queda més que les 
traces en el mur. També està desaparegut el mur de la façana 
oest, també visible en les imatges de 1915.
Sobre les cobertes de les absidioles en resten tres de les cinc 
cobertes, també hi ha proliferat la vegetació. L’enllosat està 
pràcticament desaparegut i no hi ha cap sistema de protecció 
enfront de l’aigua, que penetra cap a l’interior de les absidioles.
L’absidiola central, a la façana est, presenta una consolidació es-
tructural realitzada amb un mur formigó, probablement armat.
Els capçats dels murs, a causa de la no existència de coberta 
—excepte a les absidioles— són punts especialment delicats 
i que es van erosionant amb el pas del temps i l’efecte de 
les pluges que els va rentant, efecte produït per l’erosió de 
l’aigua als junts i a l’interior dels murs que es va disgregant.
A l’arc apuntat, s’hi observen dos tipus de patologies. Per una 
banda, el rentat del capçat dels murs ja descrit. Per l’altra, 
esquerdes que s’interpreten com a moviments de l’arc, possi-
blement vinculats amb la desaparició de la coberta i la façana 
sud, i que haurien suposat l’obertura d’aquest.
Malgrat hagués estat molt interesant i oportú, en aquesta 
fase d’obra, per motius pressupostaris no es va poder realit-
zar un aixecament planimètric ni ortofotogramètric del con-
junt, ni un seguiment continu dels moviments de les restes de 
l’edificació.

Imatges del conjunt, des del nord, durant les obres.

Etapa d’obra de 2008 a 2010
Els objectius principals són el de consolidar les restes actuals de 
l’edifici per evitar possibles despreniments i l’avanç de la degra-
dació d’aquest, i el de poder executar la campanya d’excavació 
arqueològica de desenrunat de la façana nord amb seguretat.
En el moment d’iniciar els treballs d’excavació en la façana nord 
no es té la certesa de quin és l’estat de la cara exterior del mur, 
i si s’haurà conservat.
1. La primera intervenció consisteix en realitzar una neteja per 
garantir l’estabilitat de les restes de murs del l’església i de l’arc 
apuntat. Es revisen tots els paraments i es retiren tots aquells 
elements que es trobin disgregats o en perill de despreniment. 
Es fa provisió d’aquets elements per poder reposar-los més en-
davant.
2. Es realitza una neteja general de vegetació de totes les restes 
de murs. Hi ha una vegetació especialment densa en la zona de 
les cobertes de les absidioles. En el cas de l’absidiola, que ja no 
té coberta i es troba situada més al nord, les restes del mur de 
tancament estan colonitzats per una figuera, les arrels de la qual 
sembla que s’hagin petrificat conjuntament amb el mur. Per tal 
de poder-la retirar adequadament, ja que provoca moviments 
en els carreus del mur, es procedeix al desmuntatge i numeració 
dels carreus i a la seva restitució un cop es pot extreure comple-
tament la figuera. 
3. La intervenció de més envergadura en aquesta fase d’obra 
consisteix en l’excavació per a rebaixar la plataforma que co-
breix de terra fins a 1,5 metres, aproximadament, per sobre la 
cota que es conserva de la façana nord de l’església. 
Aquesta intervenció és especialment complexa per diversos 
motius. La carretera que va cap a Guimerà passa a una cota molt 
més alta, però la façana nord queda a poca distància d’aquesta 
carretera. De manera que és necessari preveure un atalussament 
des de la carretera que no posi en risc l’estabilitat d’aquesta. 
Es resol fent dos talussos, amb una plataforma entremig, i es 
preveu la construcció d’un petit mur de contenció al peu del 
segon talús, per garantir que les terres quedin enretirades de la 
façana nord exterior de l’església, un cop finalitzats els treballs 
de rebaix de terres.
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Imatges del conjunt, des del nord, durant les obres.
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Un cop definit quin perfil tindrà el talús quan s’hagin enretirat les 
terres, es plantegen més incògnites, la principal és si la cara exte-
rior del mur s’haurà conservat i la podrem anar descobrint a mesura 
que es retirin les terres sobreposades. Per tal de garantir l’estabilitat 
d’aquest mur, es fa una previsió, en cas que no surti el full exterior 
del mur, i s’anirà enconfrant a mesura que es avancen els treballs.
En aquest cas, la sort estava de la nostra banda, a mesura que en-
retirem les terres, la cara exterior del mur va sortint completa, sen-
se mancances i en bon estat de conservació. Només en l’absidiola, 
annexa a la capella d’aquesta façana i situada a cara nord, el full 
exterior està a un nivell més baix i el coronament té mancances im-
portants, que es conserven fins l’arrencada de l’òcul.
A les imatges es pot observar que la part que es trobava coberta de 
terres els carreus són de color més clar, estan nets, ja que no tenen 
la pàtina negra que s’ha posat sobre els que quedaven a la vista.
També és important en aquest rebaix de terres la previsió del tipus 
de treball arqueològic que s’ha de dur a terme. Amb els arqueòlegs 
definim diferents graus de complexitat arqueològica en els treballs 
de rebaix de les terres. En les terres que es troben més allunyades 
de la façana es fa una previsió de rebaix amb seguiment arqueolò-
gic, això vol dir que les màquines o els obrers poden anar treballant 
amb certa rapidesa i que la feina de l’arqueòleg consisteix en estar 
present mentre es duen a terme aquests treballs per poder aturar i 
garantir que no es malmetrà cap element que pogués sortir durant 
l’excavació.  En les zones més pròximes a la façana es preveu conti-
nuar amb el seguiment de l’arqueòleg, però es defineix que es faci 
de manera manual, sense màquines, de manera que el control és 
més senzill i es pot seguir garantint la bona execució de l’actuació. 
Per últim, es defineix un àmbit annex a la façana i a les traces de les 
restes dels murs on el treball de neteja de terres es fa de manera 
manual i per mà d’obra especialitzada en arqueològica. D’aquesta 
manera, la darrera neteja es posa en mans especialitzades i es ga-
ranteix la finalització dels treballs sense malmetre cap element del 
conjunt.
Com s’explica en la memòria arqueològica, gràcies al rebaix de te-
rres va quedar al descobert la façana nord de l’església i alguns 
sepulcres de monges, que seran de gran ajuda a l’hora d’estudiar 
el monestir. Vista façana nord, 1915-2010.

Foto 1915: corresponent a publicació de Mn. Sanç i Felip.
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Es de gran interès l’haver alliberat del soterrament de terra 
aquest àmbit del recinte del monestir, ja que ha fet aparèixer 
amb tota la seva magnitud l’opció de contemplació de les 
dimensions reals de l’església.

4. Seguidament es va dur a terme la consolidació estructural 
dels paraments i cobertes de l’església. 
S’executa la consolidació dels murs i paraments verticals, amb 
especial èmfasi els de la façana nord, mitjançant la tècnica 
d’injecció de beurada de calç per tal d’estabilitzar el conjunt. 
Aquesta tècnica consisteix en disposar unes cànules cap a 
l’interior del mur, des del peu del mur en vertical cada cin-
quanta o vuitanta centímetres. Es fa una pasta amb aigua i 
calç, amb una proporció del cinquanta per cent aproximada-
ment, quedant amb  una textura similar a la del iogurt. 
Aquesta pasta s’injecta dins de les cànules (començant des 
de baix i anar pujant), la injecció es pot dur a terme per gra-
vetat o amb pressió, i es va reomplint les faltes, erosions i 
degradacions de l’interior del mur. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix que les juntes entre carreus, i l’interior del mur 
recuperin la seva entitat i el mur recuperi les seves qualitats 
d’homogeneïtat pel correcte descens de càrregues i estigui 
consolidat per evitar que continuï la seva degradació.

La consolidació dels remats de tots els murs per tal d’evitar 
possibles despreniments i garantir la seva conservació es rea-
litza amb dues tècniques. Els murs on hi ha pèrdues de mate-
rial i la part superior no té prou entitat per poder-ne garantir 
la seva consolidació; es suplementen amb carreus seguint les 
traces existents, amb la mateixa mida i format que els carreus 
originals. S’executa com a tècnica constructiva la tradicional, 
usant exclusivament morters de calç.

En tots els remats, es col·loca una làmina impermeable i 
transpirable coberta de morter de calç, per evitar les filtra-
cions d’aigua per la part més dèbil del mur i que provoca la 
seva erosió.
Les cobertes de les absidioles han acumulat moltes capes de 
terra i alguna reparació puntual, així que es procedeix a la 
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seva neteja amb  el seguiment arqueològic. Un cop tenim la 
coberta neta, podem determinar els pendents originals del 
llosat, i alguna traça d’aquest. Per motius pressupostaris, que 
no permeten restituir la coberta amb l’enllosat de pedra com 
l’original, es proposa una tècnica tradicional de baix impacte 
i fàcilment reversible en el futur, amb una capa de terra millo-
rada amb calç es refan els pendents per garantir l’evacuació 
de l’aigua, es col·loca una làmina impermeable i transpirable 
i es cobreix amb una segona capa de terra millorada amb calç 
per evitar la desaparició de la làmina.
D’aquesta manera queda garantida la impermeabilització de 
les absidioles i la seva conservació.

6. La Llei de Protecció del Patrimoni estableix que no es po-
den reconstruir elements dels quals no hi hagi un coneixement 
exacte de com eren. Nosaltres hem respectat aquest precepte i 
la proposta es basa sempre en una actuació respectuosa i inte-
gradora amb les tècniques i materials constructius tradicionals.
La reposició puntual de peces de pedra treballada en zones 
concretes per acabar de completar elements es realitza sota 
el criteri de la consolidació i la no invenció. 

5. Es va reforçar estructuralment l’arc apuntat de la nau de 
l’església amb un tirant metàl·lic provisional. Respecte a les 
imatges de 1915, s’observa que el parament, per sobre de 
l’arc, ha perdut unes quantes filades, però en canvi, en els 
carcanyols de l’arc, la zona on la pèrdua de material provo-
caria més danys estructurals, aquesta va ser reposada en al-
guna intervenció anterior. Es preveu la col·locació del tirant 
metàl·lic provisional com a mesura preventiva. Aquest tirant 
no està tensat i només entrarà a treballar en cas que l’arc se-
gueixi en moviment d’obrir-se, amb la qual cosa disposarem 
d’un element de subjecció per poder procedir a una estabilit-
zació de més envergadura.
Aquesta intervenció es realitza amb un element metàl·lic, però 
es col·loquen unes beines a l’interior del mur per on passa per 
evitar el contacte entre aquest element i la pedra. També es 
col·loca sobreposat amb clara intenció de provisionalitat.

En el cas de les peces que es van restituir en la part interior 
de la capella de la façana nord, aquest fet està motivat per-
què en fer el rebaix de terres per l’exterior, el full és de dues 
exterior,  i té dues filades més d’alçada que per l’interior, on 
només hi queda el reblert del mur. 
Per poder consolidar i conservar la part superior d’aquest mur 
es realitza la restitució per l’interior d’aquestes dues filades 
de carreus, que també hem pogut veure documentades en 
alguna fotografia antiga.

Vista interior façana nord, inici-procés-finalització de les obres.

En l’absidiola situada també en la façana nord, i per mime-
tisme amb les altres absidioles, basant-nos en la comparació 
geomètrica i morfològica de les traces de l’òcul respecte les 
altres absidioles. Es procedeix a la restitució del parament fins 
a completar l’òcul, tot deixant consolidat el mur i el seu remat.
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Amb aquestes actuacions es vol dur a terme una consoli-
dació estructural d’urgència, alterant, de la menor forma 
possible, l’aparença i sense introduir materials tecnològica-
ment moderns en el conjunt de les restes del monestir. En 
són excepcions l’atirantat de l’arc que s’estima provisional i 
la col·locació de la làmina impermeable transpirable que es 
pot considerar provisional fins que sí que hi ha un dia que es 
restitueixen les cobertes de l’església. 
Malgrat que en una obra d’intervenció cal distingir clarament 
entre les actuacions noves respecte les velles de forma en-
tenedora, a Vallsanta, fins al moment, l’actuació és de forma 
que, per posar un símil, hem restituït algunes parts d’un puzle 
que estava desmuntat, sense inventar ni canviar cap peça for-
malment o de lloc. 
L’ús de la làmina impermeable transpirable també fa de là-
mina separadora, de manera que totes les actuacions dutes 
a terme queden separades, allò nou respecte allò conservat, 
de forma que es pugui desmuntar en cas que, en un futur, 
algú torni a intervenir i cregui convenient desmuntar les peti-
tes restitucions que s’han realitzat en aquesta actuació.
Reivindiquem, en totes les obres on es treballa sobre patri-
moni existent, molt especialment quan es tracta de patrimoni 
arquitectònic, el dret dels materials tradicionals —pedra, calç, 
els murs— i sistemes constructius —les voltes, els arcs...—, 
per poder treballar igual o millor que els actuals. Evidentment 
des de la seva comprensió, i amb bones condicions de man-
teniment per poder treballar: que no tinguin humitats, ni ve-
getació, ni erosió per exposició a agents meteorològics sense 
una coberta i uns tancaments adequats. Pensem com estaria 
una construcció realitzada amb la tecnologia més actual, per 
exemple, una casa moderna, si passessin 700 anys sense fer-
hi cap feina de manteniment.
En definitiva, la voluntat és la de fer una actuació sostenible. 
Això vol dir:
— Mediambientalment assumible: utilitzar materials tradicio-
nals acostuma a traduir-se en utilitzar materials elaborats més 
locals; també materials que necessiten menys energia per 
produir-se, i per tant, menys emissions de co2 a l’atmosfera.

— Econòmicament viable: d’entrada, una actuació d’aquest 
tipus acostuma a ser més econòmica, ja que permet adaptar-
se millor a les necessitats i recursos del lloc.
— Socialment acceptable: finalment, val a dir que, apart de 
la intenció de mantenir un patrimoni de tots, intentem (no-
saltres i tots el intervinents) que les actuacions dutes a terme 
a l’edifici puguin fer-lo més entenedor i didàctic, de manera 
que puguem aprendre una mica de la nostra història.
La nostra experiència amb el monestir de Vallsanta, vista des 
d’una certa distància, es pot qualificar com satisfactòria i il·lu-
sionant; com en una orquestra, tots els que hi estaven van estar 
predisposats i afinats; va ser engrescadora la feina que es va fer, 
descobrint un pedaç d’història enterrada; va ser engrescadora 
la gent, agraïda en veure que treballar amb finor no feia mal 
al monument; va ser engrescadora l’experiència de treballar 
conjuntament amb arqueòlegs, això que ara en diem treball 
pluridisciplinar i que enriqueix totes les parts; i va ser engresca-
dora la resposta popular, que va poder gaudir d’un monument 
del qual s’ha pogut recuperar la memòria col·lectiva.
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Foto aèria. Excavacions, 2010. Excavacions arqueològiques, 2010.
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