Tribuna d'Arqueologia inicia una nova temporada del
cicle de conferències sobre les novetats
arqueològiques i paleontològiques a Catalunya
• El cicle de la Tribuna d'Arqueologia 2020-2021 oferirà 15 conferències que
donaran a conèixer les investigacions més rellevants del país.
• Les sessions es poden seguir en directe pel canal de YouTube de
patrimoni.gencat.
El pròxim dimecres 18 de novembre a les 18 h, s'inicia la Tribuna d'Arqueologia 20202021, el cicle de conferències anual que organitza el Servei d'Arqueologia i
Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Aquesta nova temporada
donarà a conèixer les novetats de les investigacions arqueològiques i paleontològiques
realitzades a Catalunya, així com dels treballs realitzats a l'exterior d'interès en l’àmbit
general de l'arqueologia.
El cicle 2020-2021 consta de 15 conferències repartides al llarg de tota la temporada,
de novembre de 2020 a juny del 2021. La presentació del cicle serà el 18 de novembre
i anirà a càrrec de la directora general del Patrimoni Cultural, Elsa Ibar. Tot seguit
començarà la primera conferència, on la cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia
l'arqueòloga Maite Miró parlarà de la commemoració que se celebra aquest any del
20è aniversari de la inclusió a la Llista de Patrimoni Mundial del Conjunt Arqueològic
de Tàrraco.
Totes les conferències tindran lloc, en directe, en dimecres, a les 18 h pel canal
de YouTube de patrimoni.gencat. Aquestes conferències, que se celebraven
habitualment a la sala d'actes de Palau Marc, seu del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, es van suspendre per l'inici del confinament causat per la
pandèmia de la COVID-19. Com que l'evolució de la pandèmia, en aquests moments,
no permet reprendre les conferències de forma presencial, el seu format habitual,
continuaran oferint-se, en directe, però de forma virtual. Gràcies a les eines
tecnològiques que l'Àrea TIC del Departament de Cultura del CTTI posa a disposició
de la Direcció General del Patrimoni Cultural, es podrà donar continuïtat a aquest cicle
oferint als professionals de l'arqueologia i al públic general, les conclusions de les
darreres investigacions i excavacions realitzades a Catalunya.
Les sessions tractaran temàtiques diverses, amb un ampli ventall cronològic i amb una
destacada representació de tot el territori català. Un cop finalitzades les conferències
els vídeos quedaran a disposició dels ciutadans a la llista de reproducció que té la
Tribuna d'Arqueologia dins el canal de YouTube de patrimoni.gencat, així com al blog
de la Tribuna d'Arqueologia, on podeu consultar el programa d'aquesta temporada
2020-2021.
La Tribuna d'Arqueologia
El Servei d'Arqueologia i Paleontologia va iniciar aquest cicle anual de conferències
l'any 1982. Des d'aleshores, tant el cicle de conferències com la publicació de la
revista amb les conferències impartides s'han desenvolupat ininterrompudament.
Aquesta llarga tradició ha fet de la Tribuna d'Arqueologia el calidoscopi que ha recollit
la realitat arqueològica i paleontològica de Catalunya des dels seus múltiples vessants:
la recerca, els canvis en el marc legal, l'adequació dels jaciments per a la visita, etc.
Ha esdevingut una plataforma de referència en el món acadèmic i cultural.

L'any 2011 es va iniciar una nova etapa amb la creació del web de la Tribuna
d'Arqueologia. Aquesta pàgina ha permès ampliar l'abast que fins aleshores havia
tingut el cicle de conferències, establint un contacte constant entre el Servei
d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura i els diversos sectors, tot
dinamitzant la relació i l'activitat de la comunitat científica vinculada al món de
l'arqueologia i la paleontologia, i incorporant nous continguts: notícies, articles,
publicacions i documents del Servei, reculls bibliogràfics i de recursos, accés al
contingut de totes les Tribunes d'Arqueologia publicades i als vídeos de les
conferències des de la temporada 2007, fòrum de participació, etc.
Pel que fa a la revista, a partir de la Tribuna d'Arqueologia 2011-2012 la seva
publicació ha passat a ser exclusivament digital.
https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat/
Arran de la pandèmia de la Covid-19, la Tribuna d'Arqueologia es veu obligada a
buscar una altra manera d'arribar al seu públic i comença a oferir les seves
conferències en directe pel canal de YouTube de patrimoni.gencat. Espai que
en aquests moments acull una llista de reproducció on es poden trobar totes les
sessions realitzades amb aquest nou format i on ben aviat es podran consultar totes
les Tribunes d'anys anteriors.

