L’arqueologia pren en essència la necessitat de conèixer els orígens i l’evolució de la
nostra pròpia existència com a comunitat humana i ho fa a través de la interpretació que
susciten les restes materials conservades al subsòl i que corresponen a d’altres períodes històrics.
L’arqueologia gironina té un paper important dins el panorama de la investigació arqueològica gràcies a les excavacions d’un conjunt de jaciments que situen aquest territori
en una zona d’especial atenció arqueològica. No obstant, els resultats d’aquestes investigacions, rarament es traspassen a la societat ja que resten en forma de memòries arqueològiques o articles científics de difícil accés pel públic general. És en aquest context
que sorgeix el Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica a les Comarques Gironines
amb motiu de donar a conèixer a tota persona que tingui curiositat i interès en saber:
què, qui i com s’excava a les comarques gironines.
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Els divendres a les 19.30 h
Sala d’actes del Museu Darder
Plaça dels Estudis, 2 - 17820 Banyoles
Entrada lliure

Museu Darder de Banyoles
Maig - juny de 2019

Idea i Coordinació
Alfons Díaz i Albert Aulines

Més informació
http://7actualitatarqueologicagirona.blogspot.com.es/
www.museusdebanyoles.cat
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Divendres 3 de maig

Divendres 17 de maig

Divendres 31 de maig (20 h)

Divendres 14 de juny

El treball i la distribució dels seus productes
a La Draga.
Núria Morera

Roca Foradada, l’excel·lència d’un jaciment
neandertal a l’aire lliure (Fontcoberta).
Alfons Díaz

La Zona Externa del Cau del Roure: descoberta
i excavació d’un jaciment a l’aire lliure al
paratge de les coves del Reclau (Serinyà).
Dr. Julià Maroto i Ferran Millan

Vilauba (1978-2018). Balanç d’un projecte
de recerca arqueològica singular.
Dr. Pere Castanyer i Joan Frigola.

Divendres 10 de maig

Divendres 24 de maig

Divendres 7 de juny

Mamuts, hipopòtams i tigres dents de sabre
al Pla de l’Estany fa un milió d’anys.
Dr. Joan Madurell

El nou projecte de recerca sobre les àrees
portuàries d’Empúries.
Marta Santos i Dr. Joaquim Tremoleda

Els enterraments islàmics localitzats a la
necròpolis alt medieval del riu Galligants
(Girona, Gironès).
Maribel Fuertes

