PRESENTACIÓ

BIOARQUEOLOGIA:
paisatge, alimentació,
economia, ritualitat i
ecologia.

Fa més de tres dècades que en
alguns jaciments de Catalunya es fan

estudis interdisciplinaris que incorporen
anàlisis bioarqueològiques, que han
contribuït a ampliar notablement la
informació que podem extreure d’un
jaciment, especialment pel que fa a les
reconstruccions paleoambientals i a
l’explotació dels recursos naturals, inclòs
el consum d’aliments i els dipòsits rituals.
Tot i això, l’arqueòleg de camp,
davant la presència de restes biològiques,
dubta de l’estratègia a seguir per
recuperar-les, o es qüestiona quina és la
disciplina bioarqueològica que donarà
millors resultats al seu jaciment en
concret.
Aquest curs neix de la necessitat
de donar uns protocols d’actuació i unes
respostes clares a la diversitat de
situacions que es plantegen en una
excavació,
ja
sigui
preventiva
o
programada.
El curs està plantejat per ser
dinàmic i participatiu, amb casos pràctics i
material sobre la taula. És per això que
les places són limitades a 30 persones i
està recomanat tant per a professionals,
que han de prendre decisions sobre el
terreny, com per estudiants que s’estan
formant.
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CELEBRACIÓ

Impartit per:

dimecres, 12 de desembre de 2012

El concepte de bioarqueologia. Quina
informació dóna el material?
Arqueozoologia (macro i mesofauna,
microfauna,

malacologia,

ictiofauna,

Dra. Silvia Albizuri
(Especialista en arqueozoologia)
Dra. Carme Cubero
(Especialista en macrorestes vegetals)

16,00 – 17,30 h.
Primera sessió

avifauna)
Arqueobotànica
fitolitologia,

(palinologia,
paleocarpologia

-Sala de manipulacionsCENTRE CÍVIC URGELL
carrer comte Urgell, 145
08036 Barcelona

17,30 – 19,00 h.
Segona sessió

i

antracologia)

19,00 – 19,15 h.
Pausa
19,15 – 20,30 h.
Tercera sessió

Actuacions en el jaciment:
Protocols a jaciments a l’aire lliure,
coves i balmes, nuclis urbans
Estructures a mostrejar

INSCRIPCIÓ

Com recollir i processar les mostres
El test

L’import d’inscripció és de 5 € per als socis/sòcies

Reconeixement de diferents materials

de l’Ad’AC i de 10 € per a la resta d’assistents.
La sol·licitud d'inscripció s'ha de formalitzar al

macroscòpics.

correu de l’associació, abans del dia 10 de
desembre. Les taxes d’inscripció s’abonaran el

Integrar els estudis a la memòria:
Com interpretar les dades?

c/ València, 225, àtic 3a
08007 Barcelona
tel. 649 587 317
adac@associacioarqueolegs.cat
www.associacioarqueolegs.cat

mateix dimecres dia 12 de desembre a l’inici del
curs.
El nombre de places és de 30 persones.

