
INFORMACIÓ

Secretaria de les Onzenes Jornades
d’Arqueologia de les Comarques de Girona
Serveis Territorials de Cultura-Girona
Ciutadans, 18 - 17.004 Girona
Tel. 972 22 54 55

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona
Pedret, 95 - 17.007 Girona
Tel. 972 20 46 37 / 972 20 26 32

www.mac.cat
aurora.martin@gencat.cat
mmataro@gencat.cat
smanzano@gencat.cat

SITUACIÓ
Auditori Josep Irla
Edifici de la Generalitat de Catalunya
Plaça Pompeu Fabra, 1- Girona 
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Fundació
Casa de Cultura

Estació
FF.CC

Edifici de la Generalitat
(Antic Hospital de Santa Caterina)



09,00 h  

09,30 h 
09,45 h 
11,00 h
11,30 h
16,00 h
17,30 h
18,00 h

uan, ara fa vint anys, vàrem acabar amb èxit,
després de diverses vicissituds, les Primeres
Jornades d’Arqueologia de les Comarques de
Girona -que van aplegar una munió d’interes-

sats a les dependències de l’antic convent benedictí i
seu del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols-, no
quedava clar quin seria el futur d’aquella iniciativa acaba-
da de néixer amb gran il·lusió i convenciment de què era
no només una tasca útil i factible sinó essencialment
bàsica, imprescindible en un moment on encara tot
semblava controlable i, una proposta d’aquelles carac-
terístiques, abastable sense massa impediments.

No cal respondre la pregunta: el fet de fer-la ja porta
implícita la resposta. Som al davant de les Onzenes
Jornades i només cal mirar enrere per constatar la feina
feta i poder-ne treure conclusions. Malgrat que no hau-
ria de ser així, és a nivel general un cas únic.

Va caldre, primer, fixar la periodicitat bianual i, sobretot,
haver estat capaços d’adaptar-se a un món on les inter-
vencions arqueològiques s’han multiplicat per molt, fins
al punt d’haver passat de les desenes del primer any als
centenars dels darrers. Hem hagut d’aprendre a viure
amb el brutal creixement de les intervencions preven-
tives amb totes les dificultats del món i, probablement,
sense el total consens dels participants.

En vint anys, les Jornades han canviat enormement.
D’una participació massiva, que convertien aquesta
efemèride en la gran festa de l’arqueologia gironina, s’ha
passat a tota una altra cosa, més compartimentada i
menys festiva. I no passa res. Aquestes modificacions
s’expliquen pels grans canvis que ha sofert la societat del
nostre país i, especialment, la nostra professió. I encara
n’hi haurà més. Alguns dels que varem creure en la
necessitat de crear i fer factible una cosa senzilla, però
útil, com pensàvem i pensem que havien de ser les
Jornades, estem al llindar de la jubilació. A partir d’ara
altres seguiran arrossegant del carro, que ha estat
sempre de tots.

No seria bo, en un moment on sembla que tot allò que
té a veure amb el patrimoni i la cultura passa per un
moment delicadíssim, que una cosa que funciona i que,
en darrera instància, només depèn de nosaltres, anés a
mal borràs. 

Convé que no passi. Nosaltres, tots plegats, tenim l’últi-
ma paraula. 

Comissió Organitzadora

Susana Manzano
Arqueòloga territorial de Girona

Aurora Martín
Directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona

Montserrat Mataró
Arqueòloga territorial de Girona

Josep Maria Nolla
Catedràtic d’Arqueologia de la UdG

Les sessions se celebraran a
l’Auditori Josep Irla de l’Edifici de la Generalitat

Divendres, 15 de juny

Dissabte, 16 de juny

- 09,30 h Rebuda i
lliurament de la documentació

- 09,45 h Inauguració
- 11,00 h Comunicacions
- 11,30 h Pausa
- 13,00 h Comunicacions
- 17,30 h Comunicacions
- 18,00 h Pausa
- 19,30 h Comunicacions

Q PROGRAMA

09,30 h
11,00 h
11,30 h

16,00 h

- 11,00 h Comunicacions 
- 11,30 h Pausa
- 13,00 h Comunicacions – cloenda

Visita guiada a
l’oppidum-castellum de Sant Julià de Ramis

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Cognoms

Nom

Adreça

Ciutat                                           CP.

Telèfon

e-mail

INSCRIPCIÓ

Drets d’inscripció: 20 euros

El pagament dóna dret a rebre les actes i el certi-
ficat d’assistència. L’import es pot ingressar al
compte 21008332272300030577 de La Caixa o fer-
lo efectiu a la secretaria de les Jornades.

e-mail:
aurora.martin@gencat.cat
mmataro@gencat.cat
smanzano@gencat.cat

Girona, 15 i 16 de juny 2012


