Condicions
d’inscripció

Besalú, 9 i 10 d'abril
de 2021

L’accés a la XIII Assemblea és lliure i
gratuït. Es recomana inscriure's
prèviament per tal de tenir preparada la
documentació. Caldrà especificar si es
vol assistir al dinar de dissabte (25€).
En cas de voler rebre les Actes en el
moment de la seva edició (2022), s'ha
de fer la inscripció i si s’escau, abonar la
quantitat corresponent mitjançant
transferència bancària al número de
compte corrent del BBVA:
ES03 0182 0885 9702 0850 2969

XIII
ASSEMBLEA
D'ESTUDIS

Com a concepte cal que poseu el nom i
cognoms.
Preu de les actes:
Soci d’Amics de Besalú.............gratuït
Autor de comunicació...............gratuït
Congressista no soci.................15 €
Soci d’entitat coŀlaboradora.....10 €

Informació i
inscripcions
www.amicsdebesalu.cat
info@amicsdebesalu.cat

EL TERRITORI DE BESALÚ
ABANS DE LA HISTÒRIA

Sala gòtica
C/ Portalet, 7
17850 Besalú

Divendres 9 d'abril
15.15 h Lliurament de la documentació
15.45 h Inauguració del congrés
16.00 h Ponència a càrrec del Dr. Joan
Madurell-Malapeira (ICP)
El Pleistocè a Catalunya: glaciacions,
mamuts i grans carnívors

Dissabte 10 d'abril
10.00 h Ponència a càrrec del Dr. Narcís

16.00 h Ponència a càrrec de la Dra.

Soler (Professor emèrit UdG)

Maria Saña (Professora titular de la UAB)

El paleolític en les terres del que serà el

Neolitització i complexitat social durant

comtat de Besalú

la Prehistòria recent a les comarques

11.00 h Comunicació El paleolític inferior i

gironines

mitjà a la Vall mitjana del Ter, a càrrec

17.00 h Comunicació L’anàlisi de la gestió

d'Albert Aulinas (AAG)

de l’espai com a eina d’aproximació a

11.30 h Pausa / cafè

l’organització social. El poblat Neolític

Bruno Gómez i Gerard Campeny (IPHES)

12.00 h Comunicació El paleolític mitjà a

Antic de La Draga (Banyoles) com a cas

17.30 h Pausa / cafè

l’Alta Garrotxa, a càrrec de Ferran Millán

d’estudi, a càrrec de Núria Morera (UAB)

18.00 h Comunicació Incarcal: quan els

(UdG)

17.30 h Pausa / cafè

dents de sabre dominaven Besalú, a

12.30 h Comunicació El paleolític mitjà a

18.00 h Comunicació El fenomen

càrrec de Leonardo Sorbelli (ICP)

la cova de l’Arbreda (Serinyà), a càrrec

megalític a la Garrotxa i Pla de l’Estany, a

18.30 h Comunicació La Grotte de la

del Dr. Joaquim Soler (UdG)

càrrec de Xavier Niell (UdG)

Carrière (Cornellà de Conflent): una

13.00 h Comunicació Ocupació i

18.30 h Comunicació Les ocupacions

finestra al Plistocè Mitjà, a càrrec de Maria

estratègies de subsistència al paleolític

humanes durant el Neolític i el Bronze

Prat (ICP)

superior de les coves del Reclau

final a la Vall d'en Bas: el jaciment de la

19.00 h Ponència a càrrec del Dr. Julià

(Serinyà), a càrrec d'Isaac Rufí (UdG)

Dou, a càrrec de Javier Cámara (UAB)

17.00 h Comunicació El KonservatLagerstätte del Camp dels Ninots (Caldes
de Malavela, la Selva), a càrrec dels Drs.

Maroto (UdG)

19.00 h Comunicació Les necròpolis

La fauna moderna del plistocè al nord-est
de Catalunya: 200.000 anys de
diversitat, fluctuacions i extincions
Debat final de sessió.

Organitza:
Amics de Besalú
i el seu comtat

Debat final de sessió.

d'incineració de la zona de Besalú: Can
Barraca i Can Bellsolà, a càrrec de Neus
Coromina (UdG)
Debat final de sessió.

Col·laboren:
Coordinador del Congrés
Isaac Rufí (UdG)

