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PRESENTACIÓ 

L’any 2018 va ser el de crea-
ció de la Càtedra i el 2019 el 
de la consolidació de la ma-
teixa, tant a nivell de la seva 
relació amb el teixit cultural 
de Roses com de la potenciació 
de la seva vessant internaci-
onalitzadora. Enfront d’això 
el 2020 ha estat l’any de la 
pandèmia, que ha afectat de 
forma molt important a la pla-
nificació i desenvolupament de 
les activitats pròpies, com de 
fet ha succeït amb totes les 
institucions culturals i, de 
fet, amb totes les empreses i 
institucions a nivell mundial. 

La incertesa provocada per la 
canviant situació, les varia-
cions en les restriccions im-
posades en cada moment, a ni-
vell nacional i europeu ha 
obligat a planificar, replani-
ficar, aplaçar, suspendre o 
modificar moltes de les acti-
vitats. 

Tot això ens ha obligat a re-
inventar-nos, modificant algu-
nes de les activitats inicial-
ment previstes i cercant noves 
fórmules, amb un us important 
de les xarxes socials i les 
activitats via telemàtica. 

Malauradament una de les acti-
vitats senyeres de la Càtedra, 
el Curs Internacional d’Arque-
ologia-Ciutadella de Roses es 
va haver de suspendre. Tot i 
això es va cercar una alterna-
tiva per poder seguir avançant 

en el coneixement de la ciuta-
della reconvertint-lo en una 
campanya d’excavació arqueolò-
gica i de consolidació que ha 
permès seguir potenciant la 
vessant patrimonialitzadora 
dels treballs. 

Algunes de les altres activi-
tats, com el Seminari Interna-
cional d’Arqueologia Medieval 
i Moderna també es va haver de 
modificar i, finalment, es va 
realitzar de forma telemàtica. 

Tot i això, sempre que ha es-
tat possible s’ha potenciat la 
vessant presencial de les ac-
tivitats ja que creiem que 
aquesta via és la ideal per 
fomentar el debat, el 
contacte entre inves-
tigadors/es i  apropar el 
coneixement a la població.  

Si normalment aquesta activi-
tat no seria possible sense la 
participació de les diferents 
entitats que col·laboren 
amb la Càtedra, enguany 
l’aportació d’aquestes i del 
seu equip humà ha estat 
encara més essencial, per 
l’esforç addicional que ha 
comportat la constant adap-
tació a una situació sempre 
canviant i mai del tot 
positiva.  

Dr. Josep Burch i Rius 
Director de la Càtedra
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IV SEMINARI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I 
MODERNA DE ROSES 

“Conjunts tancats dels segles XVI i XVII a la Me-
diterrània nord-occidental” 

El seminari es va centrar en 
l‘anàlisi i debat dels dipò-
sits i conjunts tancats de ma-
terials arqueològics (amb es-
pecial atenció a la caracte-
rització dels materials cerà-
mics com a fòssils directors) 
al llarg dels segles XVI i 
XVII. L’objectiu era el 
d’aprofundir en el coneixement 
d’aquests dipòsits que consti-
tueixen un element essencial 
per conèixer la vida quotidi-
ana en aquella època i, al ma-
teix temps, proporcionen dades 
que serveixen per establir 
cronologies fiables dels mate-
rials arqueològics localitzats 
a les excavacions. 

Aquest objectiu es plantejava 
assolir-lo a partir de l’expo-
sició d’experiències i casos 
concrets, analitzant simili-
tuds i diferències a nivell 
local i regional, tant pel que 
fa a les característiques for-
mals dels dipòsits (tipus de 
materials localitzats) com de 
la casuística històrica i so-
cial que va portar a la seva 
formació. 

Com tantes altres de les acti-
vitats previstes a principis 
d’any el seminari va patir tot 

un seguit de modificacions. 
Previst inicialment pels dies 
14 i 15 de maig es va haver de 
programar pels dies 8 i 9 d’oc-
tubre i, a darrera hora, 
re-convertir-lo en un semi- 
nari on line. 

La situació també va impedir a 
darrera hora a dos dels 
conferenciants previstos ini- 
cialment (Alban Horry i 
Xavier Aguelo) participar-hi. 

Finalment el seminari es 
va celebrar de forma virtual, 
on line. Com tots els semi- 
naris celebrats fins avui per 
la Càtedra, aquest es va 
estructurar a partir d’una 
conferència inaugural, a càr-
rec del doctor Marco Milanese 
–de la Universitá degli Studi 
di Sassari- i vuit casos de 
diferents ciutats i pobla-
cions de Catalunya i Itàlia 
(atès que el cas de Lió, a 
França, inicialment previst, 
no es va poder presentar). 

De la zona catalana, 
David Torres, del Museu Torre 
Balldovina, va presentar el 
cas de santa Coloma de 
Gramenet i Núria Miró el del 
Born de la ciutat de 
Barcelona; Joan Frigola, 
Andrea Ferrer i Josep 
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Tarrús el de Banyoles, Jordi 
Tura i Gemma Font, el del cas-
tell de Montsoriu i 
Josep Burch, Jordi Sagrera i 
Marc Prat el del mas 
Llorens de Salt. 

Pel que fa el context 
italià Francesca Saccardo va 
presentar el cas de Venècia, 
mentre que Chiara Guarnieri 
va analitzar la situació a 
Ferrara i Marcella Giorgio 
el de Pisa, als quals cal 
afegir la visió més global de 
la zona italiana presentada 
per Marco Milanese. 

El seminari s’havia de 
tancar amb una visita a la 
ciutadella de Roses.

Davant la impossibilitat de 
realitzar aquesta activitat 
es va optar per la projecció 
d’un breu vídeo  centrat en 
les novetats arqueològiques 
aportades pels darrers 
projectes i treballs 
efectuats a la Ciutadella per 
part de la Càtedra. 

Com a gran novetat, i per po-
tenciar la difusió del 
seminari,  totes les inter-
vencions es varen gravar i 
s’han penjat al nou canal de 
Youtube de la Càtedra. 
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EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES I ACTIVITAT 
PATRIMONIALITZADORA A LA VILA MEDIEVAL

Anul·lació del III Curs Inter-
nacional d’Arqueologia Medie-
val i Moderna-Ciutadella de 
Roses 

L’any 2020 havia de ser el del 
III Curs Internacional d’Ar-
queologia Medieval i Moderna-
Ciutadella de Roses. Inicial-
ment el curs es va programar 
entre els dies 29 de juny i 
17 de juliol. La temàtica 
del curs havia de ser 
l’estudi de la ceràmica 
moderna, la seva carac-
terització i evolució. Un cop 
el curs ja era completament 
organitzat, la situació de 
la pandèmia va obligar  a 
canviar-lo de dates i repro-
gramar-lo per als dies 24 
d’agost i 15 de setembre. 
Tot i que tant els inves-
tigadors/res participants com 
a conferenciants o guies de 
les diferents visites 
programades com els 
estudiants inscrits varen 
acceptar el canvi de dates el 
curs es va haver de 
suspendre. Des d’aquí volem 
agrair a tots ells, la 
seva disponibilitat. 

Davant la impossibilitat 
de realitzar el curs, 
especialment per les difi-
cultats que comportava 
l’allotjament dels estudiants 
–molts d’ells estrangers i 
als que s’afegia la seva 
dificultat per desplaçar-se 
es va optar per reprogramar 
l’activitat, convertint-la en 
una excavació arqueològica. 

Aquest canvi eliminava la part 
formativa de l’activitat però 
permetia mantenir la seva ves-
sant científica i patrimonia-
litzadora.   Els treballs es 
varen centrar en l’extrem nord 
del carrer Major. 

Paral·lelament es va impulsar 
la col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Roses a través de les 
àrees de Cultura i Urba-
nisme, fet que va permetre, 
de forma excepcional, impul-
sar una nova intervenció 
arqueològica al sector sud-
est de la vila medieval. 

A més, enguany, i amb l’ob- 
jectiu d’aprofundir en el 
coneixement de la vila 
medieval s’ha codirigit 
l’excavació arqueològica 
d’un conjunt de cases 
situades al nord-oest de 
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la vila medieval, en col·labo-
ració amb l’empresa d’arqueo-
logia Norfeu s.c. 

A més, s’han impulsat tot 
un seguit de treballs de 
consolidació a la zona del 
carrer Major, treballs 
realitzats per l’empresa 
ABAC. 

Tots aquests treballs han 
permès recuperar uns 1300 
m2 de l’estructura  urbana 
medieval de la vila i 
incorporar-los al circuit de 
visites, potenciant de forma 
molt important el valor 
patrimonial del jaciment. 

Aquests treballs es 
varen desenvolupar entre els 
mesos d‘agost i octubre, 
excepte els de consolidació, 
desenvolupats al llarg de 
finals de novembre i al mes 
de desembre. 

Excavació del sector nord 
del carrer Major 

Els treballs realitzats a 
l’extrem nord del carrer Ma-
jor, a les proximitats del mo-
nestir de Santa Maria, tenien 

per objectiu continuar recupe-
rant la traça d’aquest carrer, 
així com la illa de  cases si-
tuada a l’est del mateix, i de 
l’altre carrer que estructu-
rava tot el sector, el carrer 
Nou. 

Les excavacions realitzades 
han permès recuperar pràctica-
ment tota la traça del carrer 
Major així com una vintena 
d’àmbits de l’illa de cases i 
un tram d’uns 30 m. de longi-
tud del carrer Nou. Així ma-
teix s’ha treballat en la 
cerca dels carrers transver-
sals que havien de connectar 
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aquest sector amb la part oc-
cidental de la vila. 

Excavació al sector sud-est de 
la vila medieval 

A partir d’un contracte 
amb l’àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Roses la 
Càtedra ha dirigit l’exca- 
vació arqueològica del sector 
sud-est de la vila medieval. 
En aquest extens espai de 
mes de 1000 m2 s’ha posat 
al descobert la trama 
urbana del sector existent 
entre les muralles medievals 
(per l’est i sud) el carrer 
Major (oest) i l’actual 
camí de servei que travessa 
la vila. Aquests treballs 
han permès posar al descobert 
part de dues grans illes de 
cases així com dels dos 
carrers que estructuren el 
sector (carrers Major i Nou). 

Aquest sector ha aportat dades 
especialment interessants, 
atès que en un dels sectors ha 
permès recuperar la trama ur-
bana baixmedieval sense modi-
ficar, mentre que en el sector 
est ha posat al descobert un 
edifici del segles XVII-XVIII 

pertanyent a la fortalesa mi-
litar i que permet documentar 
l’intens procés de transforma-
ció patit per la vila un 
cop abandonada i la mili-
tarització total de l’espai. 

Excavació al sector nord-oest 
de la vila medieval 

La Càtedra ha col·laborat 
amb l’empresa d’arqueologia 
Norfeu s.c. en la direcció de 
l’excavació arqueològica d’un 
conjunt d’àmbits d’un edifici 
situat al nord-oest de la 
vila medieval. És aquest un 
espai on ja s’havia treballat 
als anys noranta del segle XX 
però on no s’havia 
aprofundit per sota dels 
nivells finals de 
funcionament dels edificis 
i datables a principis del 
segle XVII. Es tracta, però 
d’un espai pertanyent a la 
fase fundacional de la vila 
medieval, i on, a més, s’hi 
havia documentat estruc-
tures d’època tardoantiga. 
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Per això calia aprofundir en 
l’excavació d’aquests espais 
abans de plantejar-se una 
actuació de consolidació i 
adequació definitiva. 

Els treballs realitzats 
han permès recuperar la 
seqüència evolutiva del 
sector des d’època 
tardoantiga fins a l’esmen-
tat segle XVII. 

Treballs de consolidació 

De forma coordinada amb els 
treballs arqueològics realit-
zats al llarg del 2020 s’han 
programat uns treballs de con-
solidació per incidir no sola-
ment en la conservació dels 
elements i estructures recupe-
rats, sinó també i sobretot, 
en la seva integració en el 
conjunt patrimonial de la ciu-
tadella. Per aquesta raó els 
treballs s’han centrat especi-
alment en la consolidació dels 
trams excavats dels carrers 
Major i Nou, amb la previsió 
de la seva propera integració 

dins la ruta de visita al ja-
ciment.  
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III CICLE DE XERRADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CÀTEDRA

Una de les principals activi-
tats de difusió que realitza 
la Càtedra és la programació 
d’un cicle de conferències que 
es desenvolupa al llarg de 
tot l’any, que s’orienta al 
gran públic i que pretén 
apropar el patrimoni 
arqueològic i l’arqueologia 
al conjunt de la societat.  

S’ha desenvolupat el III 
Cicle de Xerrades de la 
Càtedra Roses d’Arqueologia i 
Patrimoni Arqueològic, afec-
tat, com totes les altres ac-
tivitats per la canviant situ-
ació provocada per la pandè-
mia. 

La presencialitat d’aquesta 
activitat resulta especialment 
important ja que l’essència de 
les xerrades es basa en la in-
teracció amb el públic i la 
creació d’un diàleg conferen-
ciant-assistents.   

Així, inicialment el cicle es 
va programar dividit en dues 
parts (primavera i tardor) 
formades per tres conferències 
en cada bloc. 

El confinament de primavera va 
obligar a reprogramar el cicle 
pel darrer terç de l’any, en-
tre octubre i desembre, mante-
nint les sis conferències pre-
vistes. Al final, tot i que la 
gran majoria de conferències 
s’han pogut desenvolupar de 
forma presencial, s’han hagut 

de complir certes normatives 
de limitació de l’aforament i 
una d’elles (la corresponent 
al castell de Sant Iscle de 
Vidreres, realitzada per l’ar-
queòleg Joan Llinàs) es va 
ha-ver de realitzar on line i 
una altra (la del castell 
de la Trinitat) es va 
canviar de data per poder 
realitzar-la de forma pre-
sencial. 

Davant aquesta situació i 
com a novetat, totes les 
conferències es varen gravar 
i posteriorment es varen 
incorporar al nou canal de 
Youtube de la Càtedra. A més, 
les dues darreres con-
ferències, centrades en jaci-
ments de Roses i que, a més de 
penjar-se a l’esmentat canal,  
es varen transmetre en 
streaming a través del 
face-book de l’ajuntament de 
Roses. 

Totes les conferències es 
varen desenvolupar al Teatre 
Municipal de Roses (excepte 
la realitzada on line). 
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El cicle de xerrades ha estat 
format per les següents confe-
rències: 

-23 de setembre: “El call de 
Girona”, a càrrec del tècnic 
del Laboratori d’arqueologia 
de la Universitt de Girona, 
el Dr. Jordi Sagrera

-14 d’octubre: “Els castells 
de Juià i Palagret. Dues for-
taleses medievals entre el Ter 
i les Gavarres” realitzada per 
l’arqueòleg de l’empresa Nor-
feu s.c. Ferran Codina. 

-28 d’octubre: “Recerca arque-
ològica i recuperació del con-
junt patrimonial de Palol Sa-
baldòria (Vilafant, Alt Em-
pordà), a càrrec de l’arqueò-
loga Anna Augè.

-11 de novembre: “El castell 
de sant Iscle (Vidreres). 
Setze anys de recerca arqueo-
lògica”, realitzada on line 
per l’arqueòleg de l’empresa 
ATRI Cultura i Patrimoni,SLU, 
Joan Llinàs. 

-9 de desembre: “El castell de 
Bufalaranya, i la defensa de 
Roses en època  medieval”, a 
càrrec de l’arqueòloga Gema 
Vieyra i el conservador del 
Museu Episcopal de Vic, Dr. 
Marc Sureda.

-16 de desembre: “El castell 
de la Trinitat. Una petita 
fortalesa amb una important 
funció”, a càrrec del tècnic 
de la Càtedra, Dr. Lluís Pa-
lahí.

Les dues darreres conferències 
es varen acompanyar de sengles 
vídeos sobre els castells de 
Bufalaranya i la Trinitat. 

A la conferència del castell 
de la Trinitat, a més, es va 
presentar el segon volum de la 
col·lecció Guies del Patrimoni 
Cultural de Roses dedicada a 
aquest castell. 
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PUBLICACIONS 

Dins l’àmbit de la transferèn-
cia de coneixement arqueològic 
pren especial rellevància 
l’edició de tot un seguit de 
publicacions que en diferents 

àmbits (tant el científic com 
el més general) permeten apro-
fundir en el coneixement de 
les  èpoques medieval i mo-
derna. 

 

 

Revista RODIS 

Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Ar-
chaeology  

 
Revista d’arqueologia que, amb 
un enfocament multidiscipli-
nari, se centra en l’arqueolo-
gia medieval i postmedieval en 
un sentit molt ampli, tant te-
màticament com geogràfica. El 
seu objectiu és la divulgació 
de treballs de recerca origi-
nals que aportin dades noves o 
noves metodologies que ajudin 
a millorar la investigació en 
aquest àmbit del coneixement.  
 
La revista s’estructura en dos 
grans blocs. El primer, anome-
nat “Dossier”, inclou articles 
que fan referència a una ma-
teixa temàtica —relacionada 
amb els diferents seminaris 
que organitza la mateixa Càte-
dra— que, tanmateix, pot ser 
tractada i estudiada de dife-
rents maneres, responent al 
caràcter multidisciplinari de 
la revista. El segon bloc, 
anomenat “Varia”, és de temà-

tica lliure dins del gran àm-
bit d’estudi de les arqueolo-
gies medieval i moderna. 
 
El dossier del número 3 de la 
revista se centra en “La casa 
urbana al nord-oest de la Me-
diterrània en època medieval i 
moderna”. 
 
https://www.documentauniver-
sitaria.media/rodis/in-
dex.php/rodis 
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Guies del Patrimoni Cultural de Roses 

La Càtedra impulsa l’edició 
d’una col·lecció de breus 
guies visuals destinades al 
públic no expert interessat en 
el patrimoni cultural. L’ob-
jectiu de la col·lecció és do-
nar a conèixer el patrimoni 
arqueològic de l’entorn de Ro-
ses, tractant de forma indivi-
dualitzada els diferents es-
pais, jaciments i monuments. 

Les guies s’estructuren a par-
tir de capítols curts, amb un 
ús del llenguatge i dels con-
ceptes rigorós però de de fà-
cil comprensió i amb un impor-
tant ús de l’aparell gràfic. 

La guia d’enguany s’ha dedicat 
a “La Ciutadella de Roses 
com espai urbanístic”, i 
hi han participat com a 
autors i curadors:  

Josep Burch i Rius  

Toni Martínez Martínez 

Lluís Palahí Grimal 

https://www.documentauniver-
sitaria.com/categoria-pro-
ducte/publicaciones-de-la-ca-
tedra-roses-darqueologia-i-
patrimoni-arqueologic/guies-
2/ 
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PROJECTES COMPETITIUS 

L’any 2018 la Càtedra va obte-
nir l’aprovació i subvenció 
pel projecte presentat a la 
convocatòria de Projectes qua-
driennals de recerca en matè-
ria d’arqueologia i paleonto-
logia 2018-2021, de la Direc-
ció General del Patrimoni Cul-
tural de la Generalitat de Ca-
talunya. 

Amb el títol “La vila medieval 
de Roses i la configuració de 
l'urbanisme medieval al nord-
est peninsular”  el projecte 
se centra en l’estudi del 
procés de creació-
transformació-evolució de 
l´estructura urbana de la vila 
medieval i moderna de Roses 
(segles X a XVII). La seva 
evolució urbana és una bona 
mostra dels diferents estadis 
de l’urbanisme medieval, amb 
un naixement a finals del 
segle X, i un creixement 
ordenat i planificat al llarg 
dels segles XII i XIII, en 
conjuntures polítiques i 
socioeconòmiques molt 
diferents a les del moment 
fundacional. Malgrat que el 
projecte es focalitza en 
l’urbanisme de la vila 
medieval de Roses,  els 
objectius que presenta i les 
problemàtiques que planteja 
són extrapolables a molts 
altres. Per aquesta raó, 
l’anàlisi aïllada d‘un sol cas 
no resulta suficient, ja que 
no permet obtenir 
interpretacions generals. En 

conseqüència, el projecte 
preveu comparar i 
contextualitzar els resultats 
de les investigacions sobre 
l’urbanisme de la vila de 
Roses amb les dades 
disponibles provinents 
d‘altres poblacions que 
presenten orígens i evolucions 
diverses.   

L’estudi té per objectius 
identificar els condicionants 
geomorfològics de l’urbanisme 
de la vila de Roses, 
identificar la parcel·lació 
urbanística i la seva 
interrelació amb els espais 
privats, contextualitzant les 
dades obtingudes en el marc de 
l’urbanisme medieval proper 
(comtats d’Empúries,  Besalú i 
Girona).  

Les característiques del 
jaciment permeten assolir 
informacions globals difícils 
d’obtenir en altres espais on 
l’urbanisme posterior ha 
emmascarat o destruït el 
d’època medieval, com la 
restitució de la parcel·lació 
i el seguiment de l’evolució 
dels espais. La comparació amb 
d’altres poblacions i 
realitats d’època medieval ha 
de permetre aprofundir en el 
coneixement de l’urbanisme i 
apreciar fins quin punt els 
diferents punts de partida o 
les diferents circumstàncies 
socials, històriques i 
econòmiques, influeixen en la 
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configuració de les 
poblacions. 

El projecte ha estat subvenci-
onat amb 41.391,36 €. 
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PROSPECCIÓ GEOFÍSICA 

Roses és un espai de gran 
complexitat,  en el qual la 
transformació del paisatge es 
caracteritza per un progres-
siu desplaçament de la línia 
de costa i també dels 
cursos fluvials que 
alimenten la zona, així com 
per les importants actua-
cions antròpiques que ha 
patit al llarg de la seva 
història. 

Per totes aquestes raons 
la reconstrucció del 
paleopaisatge resulta un 
element cabdal per poder 
reconstruir la història del 
lloc i l’evolució física del 
seu poblament. 

Per aquesta raó la 
càtedra col·labora amb un 
ambiciós projecte que te com 
a objectiu final la 
reconstrucció del pa-
leopaisatge de diferents 
espais de la geografia 
gironina. Aquests treballs 
s’estructuren a partir d’un 
projecte competitiu d’I+D 
concedit pel MINECO 
(Secretaría de Estado de 
Universidades, Investiga-
ción, Desarrollo e 
Innovación y Agencia Estatal 
de Investigación)amb el 
títol d’“Ager mutabilis II. 
La explotación del territorio 
de Emporiae y Gerunda 
durante el bajo Imperio 
romano y la tardoantigüedad” 

i del projecte competitiu 
finançat per la Generalitat 
de Catalunya “La vila 
medieval de Roses i la 
configuració de l'urbanisme 
medieval al nord-est 
peninsular” i dirigit des de 
la Càtedra. 

En el marc de l’esmentat pro-
jecte al llarg de 2020 s’han 
realitzat tot un seguit de 
treballs de prospecció a l’in-
terior i entorn de la ciutade-
lla. Aquests treballs s’es-
tructuren a partir de la rea-
lització de sondeigs i presa 
de mostres, que, 
posteriorment són 
analitzades. Aquestes mos-
tres aporten informació  sobre 
l’evolució del paisatge 
de forma diacrònica, amb 
elements com la ubicació de 
la línia de costa o dels 
diferents cursos fluvials, 
però també, de  

forma complementària, ajuden a 
definir el paisatge (vegeta-
ció, fauna, conreus...). 
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LA CIUTADELLA DE ROSES AHIR I AVUI 

El confinament imposat a prin-
cipis d’any va suposar un fre 
important al desenvolupament 
de les activitats de la càte-
dra, especialment d’aquelles 
de caire presencial. Per això 
es va idear una activitat re-
alitzada a través de les xar-
xes socials (Instagram, face-
book i twitter)que batejada 
amb el nom de “La Ciutadella 
de Roses ahir i avui” presen-
tava diàriament una imatge an-
tiga d’un espai, edifici, o 
estructura de la Ciutadella 
comparant-la amb una imatge 
actual del mateix espai. 

Aquesta activitat cercava pre-
sentar al públic l’evolució 
patida per la ciutadella al 
llarg del darrer segle i, tot 

aprofitant les imatges presen-
tades, aprofundir en diferents 
aspectes de la història 
d’aquest espai històric i 
patrimonial, com són 
l’aprofitament del solar 
per fer-hi horts, el 
barraquisme, la construcció 
del camp de futbol 

o els diferents projectes 
que es varen fer per 
destruir les muralles i 
urbanitzar l’espai. 
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ACTIVITATS AUDIOVISUALS DE PROMOCIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA 

Les dificultats en la realit-
zació de moltes de les activi-
tats presencials programades 
inicialment ens va portar a 
cercar fórmules alternatives 
per poder desenvolupar-les i 
difondre-les. 

Per aquesta raó i cercant una 
major difusió de les activi-
tats desenvolupades es va de-
cidir gravar les conferències 
del III Cicle de Xerrades 
d’Arqueologia de la Càtedra, 
així com les intervencions 
dels diferents ponents del IV 
Seminari d’Arqueologia Medie-
val i Moderna i posar-les a 
disposició del públic a través 
d’un canal de Youtube 
creat per la Càtedra. 

A més s’han realitzat tres 
breus documentals (d’entre 5 
i 7 minuts de duració)

amb la intenció de donar a 
conèixer el patrimoni 
arqueològic d’època medieval 
i moderna de Roses i 
l’activitat científica i pa-
trimonial que en ells s’hi 
està desenvolupant. 

Els tres reportatges s’han de-
dicat a les darreres interven-
cions arqueològiques desenvo-
lupades a la Ciutadella, al 
castell de Bufalaranya i al 
castell de la Trinitat. 

El canal té una voluntat de 
perdurabilitat i servirà als 
propers anys per anar donant a 
conèixer les diferents activi-
tats desenvolupades per la cà-
tedra. 

L’enllaç al canal és el 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCM5JY86pnEl1Eq-qdWQVGC



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020  
 

 

 

30 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ 

          

https://www.udg.edu/ca/catedres/Roses-dArqueologia 

 

          

CatRoses Arqueologia_UdG 

 

        

@CRAPA_UdG 

 

 

        

Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic_UdG 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCM5JY86pnEl1Eq-qdWQVGCA 
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