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El Rampí

Avaluen el dolmen La Taula dels Tres
pagesos un any després de restaurar-lo

Tècnics del Seminari d’Arqueologia Prehistòrica
del Pròxim Orient (SAPPO) del Departament de
Prehistòria de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i del Consorci de les Gavarres
van realitzar, el 25 de novembre, una jornada de
seguiment i avaluació de l'estat en què es troba
el dolmen la Taula dels Tres Pagesos, un any
després de la seva restauració. Els tècnics van
poder comprovar, amb gran satisfacció, que els
resultats obtinguts han estat molt positius.
Dotze mesos després de la complexa recol·locació de les lloses i de la seva consolidació final,
no han detectat cap desplaçament. Els punts de
càrrega entre les lloses es troben igual que l'any
passat, i els sacs que reforcen l'estructura per la
part interior es troben en bon estat. Segons indicacions de l'arquitecte responsable de la restauració, aquests sacs haurien de mantenir-se fins
que les lloses s'assentin bé sobre el terreny. El
termini estimat podria ser d'uns 3 anys.

Els arqueòlegs també van comprovar que els
productes biocides aplicats amb l'objectiu d'evitar la vegetació, han resultat força efectius. La
vegetació que ha crescut entre les lloses del
túmul és de poca entitat. El tractament aplicat
farà que el manteniment de la vegetació sigui
molt senzill, ràpid i barat, ja que només caldrà
retirar les herbes i petits arbustos i aplicar aigua
amb amoníac. A banda de la neteja, es va aprofitar per reemplaçar la cinta de protecció que
rodeja el monument.
La restauració d’aquest emblemàtic, però malmès dolmen, s’ha promogut en el marc d’un
ambiciós projecte sobre els monuments megalítics de les Gavarres. La recerca es va iniciar el
2011 amb una intervenció preventiva al puig de
la Borralla i a la serra de Cals, de Fitor, i ha continuat fins al 2015 amb un important programa
d’excavacions i de divulgació. El projecte compta
amb el suport econòmic de la Generalitat.

E-rutes sobre megalitisme
El mateix projecte inclou iniciatives de difusió i divulgació.
Ben aviat es presentarà públicament el projecte d’e-Ruta
«Els constructors de megàlits», que inclou recorreguts guiats
pels monuments més significatius de la serra de Cals, Fitor i
rodalies. Aquesta iniciativa aportarà als visitants una nova
experiència cultural i natural per mitjà de la implementació
de realitat augmentada aplicada al patrimoni arqueològic
megalític i històric de la zona. L’e-Ruta té suport en un web
que ja està operatiu (http://pagines.uab.cat/megalits).
Aquesta guia es pot utilitzar “in situ” gràcies als codis QR.
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