
Tombes de Vernet (tossal 1) 
Vernet-Artesa de Segre (La Noguera) Lleida 

Els tossals de Vernet son 
petits turons rodejats de 
camps de conreu situats en el 
terme de Vernet, delimitats 
per un triangle format en un 
costat per la carretera que de 
Vernet porta a Baldomà, un 
altre costat es el format per la 
pista que d' aquesta carrera, a 
l'alçada de la font de Sant 
Pere porta a Alentorn, i el 
costat que falta el forma la 
pista de terra que de Vernet 
porta a Alentorn, conegut 
com el camí de les vinyes fins 

a creuar-se amb la pista abans esmentada.  
 
Aquest conjunt el formen cinc tombes excavades a la roca, cal esmentar que sota 
les tombes hi ha dues coves de dimensions considerables. 
 
La primera tomba es l'única que es troba en el seu lloc original, es rectangular i té 
una mida de 1,7m per uns 0,45 d'amplada mitja. 

 
 

 
 
En un gran bloc de pedra després de la codina on estava originalment trobem tres 
tombes, la primera te forma lleugerament antropomorfa, dons presenta un petit 
encaix per encabir-hi el cap, la segona esta paral·lela a aquesta i es de forma 
rectangular, l'extrem dels peus entre les dues sepultures esta trencat, i es possible 
que aquestes dues tombes formessin un sol conjunt dons sembla que el rebaix per 
la tapadora que presenten estigui compartit, son d'adult. 

En el mateix bloc de pedra, hi ha un altre, està trencada en l'extrem que 
correspondria als peus, es d'adult. 

 



 

   
 
En un altre bloc de pedra també desplaçat de la posició original, trovem la ultima 
sepultura te una llargada de 1,87m i espot veure al seu voltant el encaix per la 
tapadora. 

   
 

  

ACCÉS: 

Sortim de Vernet per la 
carretera que du a Baldomà, i a 
uns 400m enmig d'una corba 
molt tancada, agafarem a ma 
dreta un camí que porta a 
Alentorn, el seguirem durant 
poc mes de un quilometre fins 
arribar a una pista que el 
creua, (es la pista que des de la 
carretera principal de Vernet a 
Baldomà du fins Alentorn) 
dons ve un cop arribats aquí 
desfarem el camí pel que 
veníem uns 200m, a les hores el 
tossal on son les sepultures 
quedara a la nostra dreta, son 
molt aprop del camí. 

   
L'existència d'aquestes tombes així com totes les de La Noguera les vaig conèixer 
gracies a la pagina 
 www.ac-laroureda.com/ 
Els dibuixos de les tombes també son de la mateixa pagina 
 Cartografia propietat d L'Institut Cartogràfic de Catalunya 

 


