
COL.LOQUI ARQUEOPYRENAE 2.
Els Pirineus en el marc de la Segona Guerra Púnica (218-202 ane) 

Territori de pas i de contacte.

PRIMERA CIRCULAR.
Espai Ceretània (Bolvir), 19-20 octubre 2018.

En els darrers anys diversos equips que treballen a l’àmbit català i del Sud de 
França estan posant de manifest la petjada arqueològica d’un esdeveniment
bèl.lic de gran trascendència històrica: la segona Guerra Púnica.
Des de l’arribada de tropes púniques després de la conquesta de Sagunt (219 
ane), fins als enfrontaments amb els pobles indígenes, comencem a tenir indicis
arqueològics d’aquesta presència, així com de la posterior arribada romana.
Aquest col.loqui pretén reunir els diversos equips implicats en l’estudi d’aquest
periode, amb especial atenció a les terres pirinenques i pre-pirinenques, zona 
de pas de l’exèrcit d’Anníbal segons les fonts literàries. Les ponències estaran
centrades especialment en diverses regions d’aquest espai (Cerdanya, 
Solsonés-Berguedà, Rosselló-Llenguadoc, Alt-Camp i Pla de Lleida, etc.), però
s’admetran també comunicacions o pòsters centrades en estudis de jaciments
més específics, o altres àrees vinculades però més allunyades (una ponència
per exemple tractarà de l’àrea Alpina).
L’interés del col.loqui serà intentar establir un panorama comú en l’estudi dels
territoris, jaciments, materials arqueològics i numismàtics d’aquest periode, amb
l’objectiu d’intentar establir un punt de partida comú en les nostres recerques.

Presentació de pòsters o comunicacions.
Interessats a participar en el col.loqui, bé amb una comunicació o bé amb un 
pòster, escriure a arqueopyrenae2@gmail.com amb un títol i breu resum de 4 
línies. Data màxima d’entrega de la proposta, 25 de juliol de 2018. Serà
confirmada el dia 31 de juliol. Totes les participacions seran publicades en les 
actes corresponents del col.loqui.
Informació pràctica.
Lloc de celebració: Espai Ceretània (Bolvir de Cerdanya).
http://www.bolvir.cat/coneix/museu-espai-ceretania/museu/
Dies: divendres 19 i dissabte 20 d’octubre de 2018.

Allotjament: tant els interessats a assistir al col.loqui, com els
que participin amb una comunicació o poster, gaudiran d’un
servei de transport gratuït entre l’espai
Ceretània i la propera vil.la de Puigcerdà, 
situada a 6 km.


