
 

 





PREHISTOSCOPI 

 
Una fira per a veure  

la prehistòria amb els  

ulls de la didàctica 



 

 

 

Els antics grecs tenien un mot 

que ha fet fortuna: σκοπέω / 

skopéō. Volia dir “veure” i  

d’aquest verb en deriven termes 

tan actuals com “periscopi” 

(veure al voltant), “telescopi” 

(veure lluny), “microscopi” 

(veure allò petit). 

 

Us proposem afegir un nou 

concepte: “Prehistoscopi”.  

En aquest cas, amb la voluntat 

de definir una fira que voldria 

veure i apropar-se a la 

prehistòria des de la perspectiva, 

la diversitat, la força i la il·lusió 

que dona la didàctica. 

 

 

 

 
UNA FIRA  

DE DIDÀCTICA  

DE LA PREHISTÒRIA 

 



 

 

 

Prehistoscopi vol esdevenir un 

punt de trobada entre famílies, 

escoles, entitats i professionals. 

Per això proposem una fira amb 

dues parts molt diferenciades.  

 

Al matí, amb una àgora d’entitats 

oberta a famílies i a la comunitat 

educativa on descobrir les 

principals activitats i tallers que 

s’ofereixen a Catalunya avui. 

 

A la tarda, amb un workshop  de 

professionals on aprofundir en els 

reptes de futur, des de la 

col·laboració. 

 

 

 
 

 

UNA PROPOSTA OBERTA  

A FAMÍLIES, ESCOLES  

I PROFESSIONALS 

 



 

 

 

La fira també es contempla com 

un espai de festa, i per això hi 

seran presents colles de gegants 

que tenen a personatges de la 

prehistòria com a protagonistes.  

 

Sense oblidar una altra colla que 

gira al voltant d’un mamut, que 

potser per recordar els seus 

avantpassats, li agrada ruixar a 

qui s’hi apropa.  

 

Una festa oberta a tothom on el 

mot prehistòria també lliga amb 

diversió. 

 

 

 

 

 

 

SENSE OBLIDAR QUE 

UNA FIRA TAMBÉ 

ÉS UNA FESTA 
 

 

 



 
 

 

QUAN, ON,  

I  QUIN ÉS L’HORARI  

DE LA FIRA? 

  

 

DATA 

La firà tindrà lloc a Seró 

Espai Transmissor, a la vila de 

de Seró dins el municipi  

d’ Artesa de Segre. 

 

LLOC 

La trobada es farà el dissabte 

11 de juny 2022. 

 

HORARI DE 

L’ESDEVENIMENT  

Fira amb tallers i activitats: 

de 10 a 14 hores.  

Jornada professional 

de 16 a 18 hores. 





 

PROGRAMA 

DE LA  

 FIRA PREHISTOSCOPI 

 

12.00 h:  

Acte oficial d‘inauguració a la 

plaça gran de la fira, per part de 

les autoritats.  

 

Un cop acabada la inauguració, 

activitat de demostració d’una 

Neolitic Experience, a la plaça 

gran de la fira, realitzada per 

Marco Pla de l’entitat 

Ebreibosc.  

 

13.30 a 14.00 h:  

Remullada general proposada 

per la colla d’animació de 

Viladecans, al voltant d’un 

mamut que recorda els seus 

parents de Can Guardiola.  

 

Un mamut que ruixa aigua, i li 

agrada “mamullar” a qui s’hi 

apropa. Amb aquesta activitat 

es fa clausura festiva de la fira. 

 

 

 

 

 

MATÍ 

10.00 a 10.30 h:  

Obertura de la fira per les 

colles geganteres de Moià, 

l’Espluga de Francolí i 

Artesa/Seró. Cercavila i 

benvinguda a públic i 

expositors. 

  

10.30 a 13.30 h:  

Activitats i tallers en els 

diversos estands dels 

expositors. 

Visites en petits grups a 

l’equipament de Seró Espai 

Transmissor, organitzada per la 

classe de 6è curs de l’Escola Els 

Planells d’Artesa de Segre. 

 

. 



 

16.00 a 18.00 h  

Jornada tècnica dirigida a 

professionals de didàctica de la 

prehistòria. 

Presentació dels organitzadors 

de la fira, i del projecte Seró 

Espai Transmissor. 

 

Es proposa avaluar també la 

creació d’una xarxa d’entitats i 

professionals de la didàctica de 

la prehistòria. Un espai on 

debatre idees, i reptes de futur.  

 

També el sentit d’una fira i la 

seva periodicitat, amb voluntat 

que aquesta sigui rotatòria pel 

país. Presentació de 

candidatures.  

 

 

TARDA 

14.00 a 16.00 h:  

Dues hores per dinar i per 

descansar.  

 

També serà un moment per a 

retrobar-se amb altres 

professionals de la didàctica 

de la prehistòria, tot davant 

d’un bon àpat.  

  

A l’edifici de les Escoles 

Velles de Seró, en un espai 

annex a la plaça on es 

celebrarà la fira, els 

assistents trobaran un servei 

de bar menjador. 
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PROGRAMA 

DE LA   

FIRA PREHISTOSCOPI 

 



SERÓ ESPAI 

TRANSMISSOR 

Un escenari per a 

Prehistoscopi,  

la fira de didàctica de la 

prehistòria 



 

 

 

SERÓ, L’ESTÀTUA-MENHIR  

MÉS ALTA TROBADA 

MAI A EUROPA   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seró Espai Transmissor és  

un indret únic al país. Allí es 

conserven les restes d’un 

extraordinari conjunt 

megalític, del qual destaquen 

tres estàtues- menhir 

esculpides fa 5000 anys.  

 

Una d’aquestes estàtues 

està considerat el menhir  

més alt mai trobat a Europa 

(7 metres) fins ara.  

 

Us imagineu el que deuria ser 

un monument així d’alt?  i la 

importància que deuria tenir 

en el seu moment? 

 

 

 

  Dibuix fet per Ramon Mayals 



 

 

 

ON ES  TROBA 

SERÓ ESPAI  

TRANSMISSOR?  

 
 

 

 

 

 

L’equipament Seró Espai 

Transmissor es troba a Seró, avui 

inclòs dins d’Artesa de Segre, a la 

comarca de la Noguera. 

 

Seró es situa a mig camí entre 

Artesa de Segre i Ponts,  si seguiu 

per la C-14 (eix Tarragona-

Andorra). Allí, al punt quilomètric 

98, hi trobareu un trencall on neix 

la carretera LV 3021, que us durà a 

Seró en poc més d’un minut. 

 

Seró és a 134 km de Barcelona,  a 

284 km de Perpinyà, a 174 km de 

Tortosa i a poc més de 28 km des 

de Balaguer. 

 

 



 

 

UNA TROBALLA  

CASUAL, AL BELL MIG  

DE LA NOGUERA 

 

Com es va descobrir el conjunt 

megalític de Seró? Com passa 

moltes vegades,  tot va ser una 

trobada casual. Es realitzaven els 

treballs de construcció de la xarxa 

de distribució de reg del sistema 

Segarra - Garrigues l'any 2007, 

quan en mig de les obres van 

emergir les restes d'un megàlit 

constituït per un túmul amb una 

cista central delimitada per una 

anella de pedres clavades.  

 

El conjunt, analitzat pels 

arqueòlegs, va ser datat a mitjan de 

la primera meitat del III mil·lenni 

ANE (Abans de la Nostra Era). 

 

  



 

 
  

UN CONJUNT RELLEVANT  

DEL NEOLÍTIC  FINAL  

EUROPEU  

 
 

 

 

El més excepcional de la troballa, 

tanmateix, va ser la decoració 

esculpida que hi havia a les lloses 

d’aquest conjunt megalític, i que 

corresponia a fragments 

d’antigues estàtues- esteles que 

havien estat aprofitades d'un 

monument escultòric megalític 

anterior. 

 

El megàlit dels Reguers de Seró 

constituïa una manifestació 

insòlita dins del món megalític, a 

l’alçada dels conjunts escultòrics 

més rellevants i coneguts del 

neolític final- calcolític europeu. 

 



LA VOLUNTAT D’UN  

ESPAI D’INTERPRETACIÓ  

A SERÓ 
 

 

 

 

Des de ben aviat, la Generalitat de 

Catalunya va voler dignificar la 

troballa aixecant al mateix 

veïnatge de Seró, on es trobava el 

jaciment, un espai que ajudés a 

interpretar el conjunt. 

 

Avui, aquest espai és ja una 

realitat, i ha esdevingut un lloc que 

invita a observar un passat que ens 

arrela amb el territori. Un edifici 

singular emmarca la proposta. 

 

L’equipament és propietat de 

l’Ajuntament d’ Artesa de Segre, i 

el Museu de la Noguera és la 

institució museística que vetlla per 

la seva conservació.  

 

 



 
 

 UN EQUIPAMENT QUE  

AVUI BULL 

D’ACTIVITAT 

 

 

Seró Espai Transmissor conserva 

les restes d’un extraordinari 

conjunt megalític, i alhora és un 

indret que bull d’activitat.  

 

Hi podreu trobar visites animades 

amb molts tallers i propostes de 

naturalesa molt diversa, dirigides 

a un ampli ventall de públics. 

 

L’equipament ofereix també una 

programació didàctica molt 

completa que té en compte totes 

les edats del cicle escolar. No 

dubteu a visitar la seva web 
https://www.seroespaitransmissor.cat/ 

 

 

https://www.seroespaitransmissor.cat/




UN EDIFICI 

SINGULAR 
 

que acull testimonis del 

passat, però que també 

és una reflexió sobre 

l’entorn d’avui 



https://www.seroespaitransmisso
r.cat/ 

 
 

UN EDIFICI QUE  

TAMBÉ ÉS REFLEXIÓ 

 

 

Seró Espai Transmissor és també 

un edifici singular que pretén fer 

una consideració sobre el seu 

entorn, i els mitjans i sistemes 

constructius que l’envolten.  

 

És un indret que reflexiona sobre 

les propietats essencials dels 

materials que construeixen 

l’entorn de Seró, i la seva aplicació 

com a material d’acabat.  

 

Ho fa sense “revestir”aquests 

materials, que normalment resten 

ocults en acabar una obra. Aquí, a 

Seró, són reinterpretats des de les 

seves propietats. 



 
 
 

 

 
 

 

 

L’edifici s’estructura en diverses 

estàncies. Tot i així, el seu cor és 

una espiral quadrangular que du a 

la cambra de les esteles. Ho fa 

envoltat per peces ceràmiques que 

hi deixen passar la llum tamisada de 

l’entorn i les olors que ofereix el 

territori. En arribar a la cambra 

principal, la llum zenital focalitza la 

mirada sobre la superfície gravada 

de cadascuna de les esteles. 

 

L’edifici va guanyar el premi FAD 

d'arquitectura el 2013 i va ser una 

de les tres obres escollides per a 

representar Catalunya a la Biennal 

d'Arquitectura de Venècia de 2014. 

. 

UNA ESPIRAL  

QUADRANGULAR A LA CERCA  

DE LES ESTELES 





 
 
 

 

 

Prehistoscopi, fira de didàctica de la 

prehistòria, és una iniciativa que 

promouen conjuntament 

l’Ajuntament d’Artesa de Segre, el 

Museu de Suport Territorial de la 

Noguera i el Camp d’Aprenentatge 

de la Noguera, amb la col·laboració 

especial de l’Escola Els Planells 

d’Artesa de Segre. 

 

La proposta està emmarcada també 

dins els actes de celebració del 15è 

aniversari del Camp d’Aprenentatge 

de la Noguera. 

 

 

ELS ORGANITZADORS  

DE LA FIRA  

PREHISTOSCOPI 





 
 
 

 

 

 

RELACIÓ  

D’EXPOSITORS  

 

 
Cova Can Sadurní/ Begues 

Museus de Banyoles 

Cova Font Major/ Espluga de Francolí 

Museu de Lleida 

Musée de la Préhistoire- Tautavel 

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Museu de Solsona 

Xarxa Dinosaures dels Pirineus 

Ebre i Bosc 

Atzagaia Serveis Culturals 

Schola Didactica 

Espai Orígens / Camarasa 

Camp d’Aprenentatge de la Noguera 

Seró Espai Transmissor 

 

Agraïments especials: 

Geganters de Moià 

Grallers, Gegants i nans de l’Espluga de 

Francolí 

Colles de Gegants d’Artesa i Seró 

Colla del Mamut de Viladecans 

Ipat Serveis Culturals 

Activa Graphic 
 

. 

 

 

Podeu contactar-nos a: 

Museu de Suport Territorial  

 de la Noguera / Museu de la Noguera 

 Plaça dels Comtes d’Urgell, 5 

 25600 Balaguer  / 973 44 51 94   

jaborrell@balaguer.cat 

 

 També  ho podeu fer a: 

Camp d’Aprenentatge  

de la Noguera 

973 42 04 10 / c5901117@xtec.cat 

 

Seró Espai Transmissor 

661 224 195 / info@seroespaitransmissor.cat 

 

Crèdits fotogràfics:  Arxiu Gràfic del 

Museu de la Noguera, Xavier Bermúdez, 

Antonio Cayuelas, Aitor Estévez,  

Raquel Trepat, webs.gegants.cat 

Logotip Prehistoscopi: Ramon Mayals 

 

©  Museu de la Noguera 
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