
L’objectiu d’aquest V Cicle de Conferències d’Actualitat Arqueològica de les 
Comarques Gironines és aproximar al gran públic les darreres novetats en-
torn la recerca arqueològica gironina, des dels seus orígens fins a l’edat 
moderna. Aquest cicle ofereix l’oportunitat, poc habitual al nostre territori, 
de percebre les vivències personals dels mateixos protagonistes (prehistori-
adors, historiadors i arqueòlegs) que, a diari, investiguen i tenen cura de la 
riquesa del nostre patrimoni. Un atractiu més del Cicle de Conferències són 
els jaciments arqueològics exposats: la majoria són ben coneguts i reunei-
xen tot un seguit de característiques (patrimonials, científiques, educatives i 
econòmiques) que els fan mereixedors de ser tinguts en consideració, tant 
per a les generacions actuals com per a les del futur.

Lloc i hora

Els divendres a les 19.30 h 
Sala d’actes del Museu Darder
Plaça dels Estudis, 2 - 17820 Banyoles
Entrada lliure

Idea i Coordinació

Alfons Díaz i Albert Aulines

Més informació

http://5actualitatarqueologicagirona.blogspot.com.es/ 
www.museusdebanyoles.cat
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Divendres 28 d’abril

Vilauba: de la recerca arqueològica a la visita 
virtual
Dr. Pere Castanyer i Dani Baños

Divendres 5 de maig

L’Antic traçat del carrer Fontanilles. Les restes 
localitzades sota la Casa De Cultura de Girona.
Maribel Fuertes

Divendres 12 de maig

La Vall de Llémena: un territori amb presència 
humana des de fa milers d’anys.
Albert Aulines

Divendres 19 de maig

L’evolució de la vila de Roses. La trama i la 
parcel·lació urbana medievals.
Dra. Anna Maria Puig

Divendres 26 de maig

Noves aportacions a l’estudi del paleolític 
mitjà al Pla de l’Estany: Rocaforadada  
(Fontcoberta).
Alfons Díaz

Divendres 2 de juny

Sitges i fotografia aèria a la depressió de la 
Selva.
Albert Guevara

Divendres 9 de juny

L’arquitectura en fusta de la Draga i 
reconstrucció virtual. 
Dr. Oriol López i Ivan Campana

Divendres 16 de juny

El passeig arqueològic de Capellada (Besalú, 
la Garrotxa): un jaciment museïtzat. 
Joan Frigola
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