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Lloc:

Auditori Josep Irla, Capella de l’antic Hospital de Santa Caterina
Seu de la Generalitat de Catalunya – Girona, Pl. Pompeu Fabra 1
Girona
Horari: 10 h – 18 h
La jornada de debat es planteja com una reedició de la Taula Rodona de Montserrat dedicada al
Neolític a Catalunya, que va tenir lloc a Montserrat entre els dies 9 i 11 de maig de 1980. Aquella
reunió i la seva publicació l’any 1981 van suposar una fita en la recerca sobre les comunitats
pageses del neolític a casa nostra, permetent esbossar les problemàtiques històriques que en
aquell moment es plantejaven sobre aquest període i que havien de marcar les línies de recerca
que es desenvoluparien a les dècades següents.
La Taula Rodona de Girona pretén centrar el debat a partir dels jaciments catalans, abastant totes
les línies de recerca que actualment es duen a terme sobre aquesta temàtica i fomentant la
participació de tot el personal científic i equips de recerca que treballen a Catalunya sobre aquesta
qüestió. És per això que l’objectiu és doble:
1. D’una banda, sintetitzar el coneixement que tenim sobre les primeres societats neolítiques de
Catalunya, conèixer el medi ambient en el que es desenvoluparen aquestes comunitats,
precisar els ritmes i dinàmiques de la seva implantació sobre el territori, caracteritzar els seus
modes de subsistència, reconstruir les seves coneixences tècniques i produccions artesanals,
així com estudiar les seves manifestacions artístiques i pràctiques funeràries.

2. D’altra, retre homenatge als investigadors i investigadores que participaren a la 1ª Taula
rodona sobre el Neolític i que permeteren endegar les noves línies científiques els resultats
de les quals contrastarem en aquesta trobada.

Àmbit temàtic
Es proposa centrar les presentacions i discussió sobre el moment de la implantació de les formes
de vida pròpies del neolític i la seva consolidació durant el que tradicionalment s’ha anomenat
com neolític cardial i epicardial, és a dir, entre el 5.600 i el 4.500 en cronologia calibrada aC.
S’organitzarà el debat al voltant de set sessions científiques, cadascuna de les quals tindria uns
coordinadors. Les persones que es proposen serien responsables de coordinar la sessió, integrant
sota una única presentació contribucions d’aquelles persones i equips que han treballat sobre les
respectives temàtiques. Es vol potenciar una dinàmica inclusiva, reunint un nombre significatiu
de participants a cada presentació, i integradora, facilitant una visió conjunta per part de totes les
persones participants sobre la temàtica en qüestió.
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Programa
10h. Presentació de la jornada
10,15h. Introducció – homenatge Taula rodona de Montserrat
10,45h. Pausa – cafè
11,15h. Sessió medi ambient
11,45h. Sessió jaciments i territori: Pirineu i serralades pirinenques
12,15h. Sessió jaciments i territori: litoral mediterrani i les serralades prelitorals.
12,45h. Sessió jaciments i territori: conca de l’Ebre
13,15h. Sessió activitats de subsistència
13,45h. Pausa – dinar
16h. Sessió coneixences tècniques i produccions artesanals
16,30h. Sessió manifestacions artístiques i simbòliques
17h. Taula rodona
18h. Cloenda
En acabar la jornada hi haurà una visita a l’exposició ‘La revolució neolítica. La Draga: el poblat
dels prodigis’, organitzada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya i que en aquell moment
s’exhibirà a la seu de Girona del MAC, ubicada al monestir de Sant Pere de Galligants.
Publicació de les contribucions
Es preveu la publicació del conjunt de contribucions presentades a la jornada per part del Museu
d’Arqueologia de Catalunya. Els formats d’aquestes contribucions i els terminis de la seva
presentació es detallaran més endavant.
Organitzen
Ramon Buxó (MAC-Girona) Juan Francisco Gibaja (CSIC-IMF), Antoni Palomo (MAC-Barcelona),
Raquel Piqué (UAB), Xavier Terradas (CSIC-IMF)
Secretariat
Museu d’Arqueologia de Catalunya- Girona
c/ Pedret, 95 – tel. 972 94 25 70 // cfernandezc@gencat.cat
Inscripció gratuïta. Places limitades.
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