CURS DE BIOARQUEOLOGIA EN CONTEXTOS
D'INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES
URBANES I D'URGÈNCIA

Organitzadors: Gabriel Servera i Llorenç Picornell
Data: 15 de febrer de 2020

La Bioarqueologia és aquella subdisciplina de l’Arqueologia
que estudia les restes d'animals, humans i plantes (ossos,
fruits, carbons, pol·len, etc.) procedents de jaciments
arqueològics. Aquests tipus de restes biològiques permeten
conèixer com era l’entorn en el passat, la manera en què
vivien les societats del passat i com es relacionaven amb el
seu entorn natural.
Malgrat la quantitat i diversitat d’informació que ofereixen
les restes bioarqueològiques en interpretar qualsevol
context arqueològic, el seu estudi sistemàtic en els
processos d’excavació no ha sigut encara del tot
implementat. Els motius que expliquen això no només s’han
de cercar en la relativament recent subespecialització de
l’Arqueologia com a disciplina, sinó també en les dificultats
logístiques, administratives i pressupostàries que es troben
els i les arqueòlogues en la seva pràctica professional.
Totes aquestes dificultats s’amplifiquen en contextos
d’arqueologia urbana i d’urgència a causa de la
multiplicitat d’agents implicats i a les particularitats del
desenvolupament urbanístic.
Amb aquesta jornada tendrem l’oportunitat de conèixer el
potencial que ofereix la Bioarqueologia, les seves
estratègies de mostreig i les possibilitats analítiques. Això
ens permetrà reflexionar com a col·lectiu sobre la
necessitat i les possibilitats d’una major integració
interdisciplinar i multiagent per tal d’afavorir i garantir la
recuperació,
preservació
i
estudi
del
registre
bioarqueològic, element clau per a conèixer els modes de
viure de les societats del passat.

Matí

Participants:

9:30 Presentació

 Lluís Garcia Petit (President ACBA)

Moderador: Llorenç Picornell (UIB)

 Jordi
Hernández-Gasch
d’Arqueologia del CDLIB)

9:45 Alejandro Valenzuela (UB): El registre arqueozoològic
dins l'arqueologia urbana de Palma: un material dur
de rosegar

(Vicepresident

 Santiago Riera Mora (SERP-UB)

11:00 Descans

 Francisca Cardona (professional liberal)

11:20

 Alejandro Valenzuela (UB)

Francisca Cardona (professional liberal): La
antropología física aplicada a la arqueología:
presente y futuro.

12:35 Santiago Riera Mora (SERP-UB): Mercats, consum,
indústria i paisatges a la ciutat: la bioarqueologia
urbana a Barcelona
13:45 Dinar
Tarda
15:30 Lluís Garcia Petit (President ACBA). La situació de
la bioarqueologia a Catalunya: context administratiu
i activitat professional.
16:30 Taula rodona: “La insuportable fragilitat del
registre bioarqueològic. Gestió i estudi d’un registre
esquiu”

Secció

Moderador: Gabriel Servera Vives (UIB)
18:00 Cloenda
Preu i termini de les inscripcions:
El preu de les inscripcions és de 15€ per a col·legiats a
qualsevol col·legi professional de l’estat espanyol i
membres de l’ACBA. El preu general és de 40€.
Inscripció on-line fins el 31 de gener de 2020 a
http://www.cdlbalears.es/ i ingrés a La Caixa, 21000345-91-0200135257
Lloc de realització: seu del CDLIB (C/Berenguer de
Tornamira, 9, Palma)
Llengua del curs: català

