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Presentació Programa

2a Jornada Arqueològica del Pallars Jussà 2a Jornada Arqueològica del Pallars Jussà

Per segona vegada us oferim la possibilitat d'apropar-vos a
l'arqueologia de la comarca amb aquesta segona edició de la
Jornada Arqueològica del Pallars Jussà.

Per a aquesta edició comptem amb el patrocini del Consell
Comarcal del Pallars Jussà, l'organització de l'Institut de Recerca
en Cultures Medievals i la col·laboració del Projecte Geoparc Conca
de Tremp – Montsec, el Laboratori d'Arqueologia Medieval de la
Universitat de Barcelona i el Grup de Recerca MAHPA, i ens ha
semblat interessant centrar les xerrades en la relació existent entre
l'arqueologia i la geologia.

Decidits com estem a col·laborar en la candidatura del Geoparc
Conca de Tremp – Montsec, hem volgut formar part de la
programació de la Setmana dels Geoparcs Europeus tot mostrant
fins a quin punt les disciplines científiques que estudien la
naturalesa i les humanístiques, tenen punts en comú i formen part
del coneixement global. Esperem que el programa que us hem
preparat us permeti gaudir del nostre patrimoni i us animi a
participar activament en la seva conservació i revalorització amb el
respecte que es mereix.

Dissabte 3 de juny

Diumenge 4 de juny

10:00 - 10:15h P

10:15 - 10:45h A

10:45 - 11:15h C

11:15 - 11:45h L

11:45 - 12:00h D

12:00 - 12:15h P

12:15 - 12:45h L

12:45 - 13:15h E

13:15 - 13:45h E

13:45 - 14:15h D

14:15h D

10:30h T

11:30 - 13:00h E

resentació de les jornades.
- Constante Aranda (president del Consell Comarcal del Pallars Jussà),
Guillem Puras (coordinador del projecte Geoparc Conca de Tremp –
Montsec), Josep Gallart (arqueòleg dels SSTT de Cultura de Lleida).

rqueologia i Geologia: dues disciplines que es donen la mà.
- Marta Sancho.

oves, paleosòls i glaceres: el poblament al Pallars Jussà durant el
Pleistocè mig i superior.
- Jordi Rosell, Maite Arilla, Ruth Blasco, i Jordi Fàbregas.

es zones de captació de sílex i la mobilitat a la serra del Montsec entre
el Paleolític superior i l'Edat del Bronze.
- F. Xavier Oms, Xavier Mangado, Marta Sànchez de la Torre.

EBAT.
AUSA CAFÈ.
a utilització de recursos lítics i argilosos a la ciutat romana d'Aeso

(Isona i Conca Dellà). Dades preliminars.
- Jaume Buxeda, Marisol Madrid, Xavier Bermúdez, Ignasi Garcés,
Teresa Reyes i Cristina Belmonte.

ls canvis en el territori durant la feudalització: el cas d'Olient, a la Serra
del Boumort (Pallars Jussà).
- Sabina Batlle.
l recursos geològics de les societats medievals del Pallars Jussà. Des

de les cases fins els estris de cuina.
- Walter Alegría i Júlia Coso.

EBAT.
INAR.

robada a l'Epicentre. Desplaçament amb cotxes particulars.
ls primers primats de la Península Ibèrica: les troballes de Sossís i

altres jaciments del Pirineu de Catalunya.
- Raef Minwer.

S'inclou dins del programa de la Setmana dels Geoparcs Europeus

Jornada a l'Epicentre

Centre de Visitants

Jornada a Sant Martí de Canals

Conca de Dalt


