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El Centre Seró Espai Transmissor d’Artesa de Segre 
et sorprendrà perquè no és un museu típic i perquè té 
una història singular. Tot va començar l’any 2007 quan, 
arran d’uns treballs de construcció del canal Segar-
ra-Garrigues, es van descobrir les restes arqueològi-
ques d’una tomba megalítica.

Aquesta troballa s’anomena el Megàlit dels Reguers 
de Seró. A dins hi van aparèixer bols i vasos de ceràmi-
ca que servien per a fer ofrenes, però el més extraor-
dinari és que per construir la tomba es van utilitzar 
fragments d’estàtues més antigues. Les està-
tues-menhirs, que és com anomenem aquestes grans 
pedres plantades a terra, representaven figures 
humanes vestides i amb tots els seus complements.

Al conjunt de Seró n’hi havia tres. La principal feia 7 
metres d’alçada, la més gran d’Europa!, i tenia escul-
pida una túnica teixida, una capa i una diadema. La 
segona estàtua, una túnica teixida, una capa i un cintu-
ró amb sivella. La tercera, un cinturó i una corretja de 
la qual penjava un ganivet. Totes tres són espectacu-
lars obres d’art de la prehistòria catalana i europea. 

Es creu que el lloc on hi havia les estàtues-menhir era 
un lloc de culte dels pobladors neolítics de la zona. 

La conservació i l’exposició d’aquest descobriment 
únic va ser el motiu i la inspiració per la qual es va 
crear el museu. Un edifici on només hi ha llum natural 
i l’arqueologia i l’arquitectura es fonen amb el paisat-
ge, perquè imaginis que viatges al passat i connectes 
amb la història tan llunyana, i a la vegada propera, 
dels nostres avantpassats. 

Vine a Seró Espai Transmissor, descobreix troballes 
fascinants de l’antiguitat i viu una experiència diferent!
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