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Programa
15 d'octubre de 2016 Castell de Masricart (la Canonja)

9.30 h – Inauguració de la Trobada, a càrrec de les
autoritats
10.00 h – Taula rodona: Arqueologia i món local
Intervindran: Maria Adserias, arqueòloga territorial
del Departament de Cultura a Tarragona; Samuel
Burguete, Secció d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis
Vallencs; Jaume Massó, arqueòleg i historiador.
Modera: Francesc Roig, president del Centre
d'Estudis Canongins Ponç de Castellví.
10.45 h – Pausa-Cafè
ORGANITZEN:
Centre d'Estudis
Canongins
Ponç de Castellví

11.15 h – “L'arqueologia prehistòrica al “Barranc
de la Boella”, a càrrec de Palmira Saladié Ballester,
investigadora de l'Institut de Paleontologia Humana i
Evolució Social (IPHES) de la Universitat Rovira i
Virgili.
12.00 h – Taula d'experiències
Taula pensada per a presentar 5 experiències de
centres d'estudis i arqueologia en el seu àmbit
territorial més directe d'actuació (10 minuts per
experiència)
"Els Castells del Gaià: de l'oblit individual al
coneixement conjunt", a càrrec del Centre
d'Estudis del Gaià
“La sitja 4: revisió i reconstrucció de l'excavació
del jaciment ibèric del Vilar de 1984”, a càrrec
d'Ester Fabra, Institut d'Estudis Vallencs
"El Centre d'Estudis Alcoverencs i el seu paper en
el coneixement i la difusió de l'arqueologia
local", a càrrec de Josep Francesc Roig, Centre
d'Estudis Alcoverencs.
"Recerca arqueològica i compromís amb el

territori: un exemple de la Conca de Barberà", a
càrrec de Manuel Vaquero, Centre d'Estudis
Comarcals de la Conca de Barberà.
“La digitalització del Butlletí de la Reial Societat
Arqueològica Tarraconense i la seva
incorporació a RACO”, a càrrec de Jordi López
Vilar, Reial Societat Arqueològica Tarraconense
13.00 h – Presentació de projectes
(Espai reservat per tal que les entitats que vulguin
compartir projectes nous hi puguin dedicar uns
minuts. Caldrà comunicar-ho prèviament a
l'organització)
13.30 h – Visita guiada al jaciment del Barranc de
la Boella, a càrrec de Josep Vallverdú, investigador
de l'IPHES de la Universitat Rovira i Virgili.
15.00 h – Dinar al restaurant Dos Roses
Caldrà formalitzar la inscripció a la Trobada i al dinar a l’a/e
merce@irmu.org o al tel. 977 40 17 57. En cas de quedar-vos a
dinar, caldrà fer un ingrés de 17 € al compte ES97 2100-01808302-0027-7863, abans del dia 11 d'octubre.
AMB EL SUPORT DE:

