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XIII Jornades del Centre d’Estudis Molletans

Els menhirs del
Baix Vallès
11, 12 i 13 de juny de 2010

Especialment enguany és una satisfacció presentar unes noves jornades
d’estudi del Centre d’Estudis Molletans. I ho és no només perquè serà
una activitat amb el mateix nivell de qualitat quant a continguts i
ponents a què ja ens tenen avesats els responsables del CEM, sinó
perquè tracten una temàtica en la qual Mollet del Vallès ja hi té
un lloc d’honor. Parlarem de menhirs, els menhirs del Baix Vallès,
aquests impressionants monuments megalítics, que tenen una
presència tan destacada en el nostre territori que ja podem
parlar de la segona concentració d’aquests monuments a
Catalunya, després de l’Empordà. Si ja coneixem i gaudim del
menhir de Castellruf, la Pedra de Llinàs, la Pedra Serrada o
la Pedra Llarga, ara podem afegir el Menhir de Mollet, que
ha estat, indubtablement, una de les descobertes arqueològiques més importants dels últims anys a Catalunya. Els
estudis dels experts encarregats per la Generalitat ja
determinaran amb prou exactitud aquesta importància,
però està clar que per la seva monumentalitat i els seus
gravats el Menhir de Mollet marca una fita decisiva en
el coneixement sobre l’art neolític a les nostres terres.
Per aquest motiu m’enorgulleix presentar el primer
programa d’estudis de tot el riquíssim conjunt megalític
baixvallesà que ja inclou el Menhir de Mollet, programa
que és un digne continuador de les jornades d’estudi
sobre el patrimoni arqueològic del Baix Vallès que el
CEM va organitzar l’any 2005.
Vull destacar la gran qualitat de les ponències previstes,
per la solvència acadèmica i professional de tots els
ponents que hi participen, alhora que els agraeixo
efusivament a tots ells la seva inestimable aportació.
També vull reconèixer la col·laboració i el suport
de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació,
mitjançant la Direcció General del Patrimoni Cultural;
de l’Ajuntament de Montmeló, mitjançant el seu
Museu Municipal, i de l’Institut Ramon Muntaner.
A tots ells, moltes gràcies, igual com també les
dono a totes les persones col·laboradores del CEM
per la seva tasca –mai prou ben agraïda– de
dinamització i divulgació del coneixement sobre
Mollet i el Baix Vallès.
Ara fa poc més d’un any que l’atzar ens va
donar, a Mollet, un dels regals més impensables;
ara el Menhir és a punt de retornar a la nostra
ciutat, després de tota la restauració necessària
i els estudis pertinents perquè tothom el pugui
contemplar. Les jornades del CEM seran, sense
cap mena de dubte, el marc més idoni per saber
més encara d’on venim i per valorar tal com
pertoca aquest impressionant patrimoni megalític del Baix Vallès. Que en gaudiu!
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