
 

EL SERVEI D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA:  
JORNADES SOBRE 40 ANYS DE LA GESTIÓ  
DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

ORÍGENS I REPTES DE FUTUR

Primera sessió. Dimecres 3 de novembre

• Benvinguda i presentació a càrrec d’Elsa 
Ibar Torras, directora general del Patrimoni 
Cultural.

• Conferència Balanç dels 40 anys del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia. Passat, pre-
sent i futur. A càrrec de Maria Teresa Miró 
i Alaix, cap del Servei d’Arqueologia i  
Paleontologia.

• Torn de preguntes.

Segona sessió. Dimecres 10 de novembre

• Presentació a càrrec d’Antoni Caballé  
Crivillés, arqueòleg dels serveis territorials 
del Departament de Cultura a la Catalunya 
Central.

• Conferència Arqueologia preventiva: 
abans i ara d’una gestió complexa.  
A càrrec de Joaquim Folch Soler, cap de la 
secció d’Actuacions del Servei d’Arqueolo-
gia i Paleontologia i Maria Adserias Sans, 
arqueòloga dels serveis territorials del  
Departament de Cultura a Tarragona.

• Torn de preguntes.

Tercera sessió. Dimecres 17 de novembre

• Presentació a càrrec de Tània Álvarez  
Herraiz, cap de la secció de Protecció i  
Difusió del Patrimoni Arqueològic i Paleon-
tològic del Servei d’Arqueologia i Paleonto-
logia.

• Conferència El patrimoni cultural en el 
marc de l’avaluació ambiental: el repte de 
les energies renovables. A càrrec de Sergi 
Cantó i Jordi, coordinador de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural i Daria Calpena 
Marcos, arqueòloga del Servei d’Arqueolo-
gia i Paleontologia.

• Torn de preguntes.

Quarta sessió. Dimecres 24 de novembre

• Presentació a càrrec de Maria Teresa Miró  
i Alaix, cap del Servei d’Arqueologia i Pale-
ontologia.

• Conferència Avanç del Pla de Gestió de 
l’Art Rupestre a Catalunya. A càrrec de 
Tània Álvarez Herraiz, cap de la secció de 
Protecció i Difusió del Patrimoni Arqueolò-
gic i Paleontològic del Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia i Laura Fernández Macias, 
arqueòloga.

• Torn de preguntes.

 

Inscripcions per l’assistència 
en línia als enllaços  
següents: 

• Primera sessió
• Segona sessió
• Tercera sessió
• Quarta sessió 

Aforament limitat.  
Cal inscripció prèvia

Data límit d’inscripcions:  
Dilluns 1 de novembre

El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya ha organitzat, en el marc de la celebració del 40è aniversari de la 
seva creació, unes jornades sobre la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic català.

Les jornades, estructurades en 4 sessions, se celebraran els dimecres 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2021 
a les 18.00 hores. L’assistència a les jornades és gratuïta i es pot fer de manera presencial o en línia (en 
ambdós casos cal inscripció prèvia).  

Inscripcions per l’assistència 
presencial en aquest enllaç. 

Lloc i hora:

Palau Marc, Sala d’actes

Rambla de Santa Mònica, 8

Barcelona 

18.00 hores

Tots els assistents hauran de 
seguir les mesures  
de prevenció establertes 
enfront la COVID-19.  
L’ús de mascareta serà 
obligatori durant totes  
les jornades.

Seguiment arqueològic Parc eòlic de Trucafort.  
Fotografia: Josep Font Piqueras

Restauració pintures rupestres Capçanes.  
Fotografia: Servei d’Arqueologia i Paleontologia

Vista aèria de la vil·la romana de Vilardida. 
Fotografia: Arqueòlegs.cat 

Documentació 3D gravats Cova de la Font Major.  
Fotografia: Núria Sala

https://www.powr.io/zoom-form/i/30292502#page
https://www.powr.io/zoom-form/i/30292503#page
https://www.powr.io/zoom-form/i/30291700#page
https://www.powr.io/zoom-form/i/30291701#page
https://forms.gle/UwuLyaHyXbcPJyJT9

