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PRESENTACIÓ 

L’any 2020 va ser l’any de la 
pandèmia, fet que va obligar a 
la Càtedra, com a totes les 
institucions i empreses a ni-
vell mundial, a replantejar i 
adaptar les seves activitats. 

Per contra el 2021 ha estat el 
de la recuperació d’una certa 
normalitat, si bé sempre amb 
condicionants importants. Un 
dels principals canvis ha es-
tat el de la recuperació de la 
presencialitat de les dife-
rents activitats (seminaris, 
conferències...). 

Però probablement el més im-
portant ha estat el de poder 
recuperar una de les activi-
tats senyeres de la Càtedra; 
el Curs Internacional d’Arque-
ologia Medieval i Moderna- 
Ciutadella de Roses. Tot i 
això el curs es va veure limi-
tat per la situació existent 
al mes de juliol i, si excep-
tuem la presència d’una estu-
diant de la Universitat de 
Perpinyà, el curs d’enguany es 
va nodrir d’estudiants d’uni-
versitats catalanes, a l’es-
pera de poder recuperar el 
2022 la plena normalitat i la 
internacionalització de l’ac-
tivitat que constitueix una de 
les seves senyes d’identitat.  

La pandèmia ens va obligar el 
2020 a reinventar algunes ac-
tivitats potenciant la difusió 

digital, amb la creació d’un 
canal de Youtube on penjar al-
gunes de les activitats rea-
litzades. Enguany, tot i recu-
perar la presencialitat hem 
mantingut l’aposta per aquests 
sistemes de difusió com una 
forma mes de potenciar el 
ressò del patrimoni arqueolò-
gic, que constitueix un dels 
nostres principals objectius. 

L’any 2020 es va iniciar també 
una nova línia d’activitat amb 
la inversió en treballs de re-
cuperació i patrimonialització 
de la vila medieval de Roses. 
Enguany s’ha continuat amb 
aquests treballs que han de 
permetre recuperar aquest es-
pai per investigadors i visi-
tants. 

Com sempre, cal agrair la par-
ticipació de les diferents en-
titats que col·laboren amb la 
càtedra. L’aportació d’aques-
tes i del seu equip humà ha 
estat essencial, per l’esforç 
addicional que ha comportat la 
constant adaptació a una situ-
ació que s’ha continuat mos-
trant canviant.  

 
Dr. Josep Burch i Rius 
Director de la Càted
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Dr. Marco Milanese 
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Sra. Maria Molinas 
ABAC,s.l. 
 
Sra. Laia Muntaner 
NORFEU sc arqueologia, art i patrimoni 
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Universitat de Girona 
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Dr. Marcel Pujol 
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya. 
 
Dr. Carles Roqué 
Universitat de Girona 
 
Sr. Isaac Rufí 
Universitat de Girona 
 
Sra. Francesca Saccardo 
Historiadora de l’Art 
 
Dr. Jordi Sagrera 
Universitat de Girona 
 
Sr. Santi Sànchez 
Arqueòleg 
 
Sra. Marta Santos 
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Museu episcopal de Vic 
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Dr. Josep Tarrús 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 
 
Dr. Joaquim Tremoleda 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries 
 
Sr. Rodrigue Tréton 
FRAMESPA- Université Jean Jaurés Toulouse 
 
Dr. Jordi Tura 
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V SEMINARI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I 
MODERNA DE ROSES 

“Les muralles de les viles en època medieval. Po-
liorcètica, simbolisme i urbanisme” 

 

7-8 octubre. El seminari va 
recuperar la seva vessant pre-
sencial, tot i que dos dels 
ponents (Gian Pietro Brogiolo 
i Fréderic Loppe), per dife-
rents raons, varen optar per 
presentar la seva aportació 
via on line. 

 

 

 

 

El seminari es va centrar en 
l‘anàlisi i debat dels proces-
sos d’emmurallament de les vi-
les del nord-oest de la Medi-
terrània en època medieval, 
concentrant la seva atenció en 
poblacions mitjanes i petites 
(excloent la problemàtica de 
les ciutats que presenten unes 
inèrcies diferents), analit-
zant no solament els aspectes 
físics de l’emmurallament 
(tècniques constructives…) i 
les seves parts, sinó també 
aspectes com el context de la 
seva creació, la seva interre-
lació amb l’urbanisme, entre 
xarxa urbana i muralla, per 
exemple, i la seva evolució 
fins l’època moderna (trans-
formació, adaptació, elimina-
ció).  
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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 de les muralles com de la 
casuística històrica i social 
que va portar a la seva cons-
trucció. 

 

 

Com tots els seminaris cele-
brats fins avui per la Càte-
dra, aquest es va estructurar 
a partir d’una conferència 
inaugural, a càrrec del doctor 
Gian Pietro Brogiolo –de la 
Universitá degli Studi di Pa-
dova- que va analitzar el pro-
cés d’emmurallament a l’àrea 
nord-itàlica, i nou casos de 
diferents poblacions o terri-
toris de Catalunya, França i 
Itàlia. 

De la zona catalana, Elvis Ma-
llorquí ens va presentar una 
visió general dels processos 
d’emmurallament de les terres 
gironines a partir de l’estudi 
dels textos. Des de la vessant 

més arqueològica es van pre-
sentar la zona tarragonina –
amb una especial atenció a la 
població de Montblanc- (J.M. 
Vila), i les viles d’Ullastret 
(F. Codina, G. De Prado, L. 
Muntaner i C. Roqué), Besalú 
(J. Sagrera), Solsona (P. Cas-
cante), Sant Martí d’Empúries 
(M. Bouzas, P. Castanyer, E. 
Hernàndez, M. Santos i J.Tre-
moleda) i Roses (Ll. Palahí, 
J.Burch.M. Pujol i X.Aguelo). 

 

 

 

De la zona francesa es varen 
presentar el procés d’emmura-
llaments de les zones del 
Llenguadoc i Rosselló (D. Bau-
dreu, F. Loppe i R. Tréton) i 
la vila d’Elna (A. Catafau, 
M.Martzluff i O. Passarrius) 

El seminari es va tancar amb 
una visita a la Ciutadella de 
Roses.  
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III CURS INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I 
MODERNA-CIUTADELLA DE ROSES 2021

28 juny-16 juliol. Després de 
la seva anul·lació l’any 2020, 
motivada per la situació de 
pandèmia existent en aquells 
moments, enguany s’ha recupe-
rat el Curs Internacional 
d’Arqueologia Medieval i Mo-
derna. 

 

Certament, la situació exis-
tent a diferents països euro-
peus als mesos previs a la re-
alització del curs i la incer-
tesa de les mesures vigents en 
el moment de realització del 
mateix ens va portar a limi-
tar, de forma excepcional, la 
participació a estudiants 
d’universitats catalanes (amb 
l’excepció d’una estudiant 
provinent de la Université 
Perpignan-Via Domitia. 

L’activitat va recuperar la 
majoria dels objectius que 
configuren la seva raó de ser: 

-Formació: el curs s’orienta a 
la preparació pràctica i teò-
rica de l’arqueologia, especí-
ficament enfocada en arqueolo-
gia medieval i moderna. En 
aquest aspecte al curs es com-
binen les activitats de camp, 
amb la realització d’una exca-
vació arqueològica, amb els 
treballs de laboratori, sobre-
tot destinats al coneixement 
dels materials i el seu trac-
tament. 

 

A partir del 2019, als tre-
balls arqueològics s’han afe-
git treballs de pràctiques de 
consolidació i restauració, 
que han estat realitzats amb 
la col·laboració de restaura-
dores de l’empresa ABAC s.l. 

Aquesta formació es comple-
menta amb la programació de 
tot un seguit de xerrades te-
òriques sobre temes d‘arqueo-
logia medieval i moderna, que 
han estat impartides per in-
vestigadors i investigadores 
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que han centrat la seva re-
cerca en l’estudi de l’emmura-
llament de les viles medie-
vals.  

-Excavació arqueològica: l’ob-
jectiu de les primeres edici-
ons del curs és el de aprofun-
dir en el coneixement de la 
vila medieval de Roses, espe-
cíficament el traçat urbà de 
la vila,  la seva estructura-
ció i evolució. 

 

A nivell científic els resul-
tats dels treballs arqueolò-
gics, a més, s’emmarquen dins 
el projecte competitiu “La 
vila medieval de Roses i la 
configuració de l’urbanisme 
medieval al nord-est peninsu-
lar“ de la convocatòria 2018-
2021 de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Gene-
ralitat de Catalunya per pro-
jectes de recerca en arqueolo-
gia i paleontologia. 

-Patrimonialització: un altre 
dels objectius del curs és la 
recuperació, consolidació i 
adequació de les estructures 
arqueològiques recuperades, de 
cara a la seva integració en 
el conjunt monumental de la 
Ciutadella. Per potenciar 

aquesta vessant es compta amb 
una restauradora i la partici-
pació, enguany, de tres estu-
diants de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya 
perquè futurs arqueòlegs/es i 
restauradors/es aprenguin a 
treballar conjuntament i a 
conèixer les problemàtiques, 
les tècniques de treball i les 
especificitats de cada especi-
alitat. 

 

-Coneixement territorial: el 
Curs es complementa amb tot un 
seguit de visites a jaciments 
i espais relacionats amb la 
temàtica del mateix amb un do-
ble objectiu. Per una banda, 
aporten paral·lels o espais 
similars a aquell en el que es 
treballa, i, per l’altra, do-
nen a conèixer el patrimoni 
medieval i modern a estudiants 
provinents d’altres espais i 
territoris. 

El III Curs es va dur a terme 
entre els dies 28 de juny i 16 
de juliol i va comptar amb 15 
estudiants provinents d‘uni-
versitats catalanes i una de 
francesa 
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La campanya arqueològica es va 
centrar en alguns dels espais 
i àmbits posats al descobert 
en campanyes anteriors a 
l’illa de cases situada a lle-
vant del carrer Major de la 
vila medieval. 

 

Pel que fa la formació, cal 
destacar que en l’excavació es 
va aprofundir en totes aque-
lles tasques derivades de la 
tasca de l’arqueòleg (excava-
ció, cotes, fitxes, documenta-
ció gràfica, planimetria i di-
buix d’estructures, topogra-
fia, fotografia...). 

 

Aquests treballs es varen com-
plementar amb el treball de 
laboratori i el processament 
dels materials arqueològics 
(neteja, siglat, classifica-
ció, dibuix, anàlisi d’estruc-
tures verticals ...). 

Pel que fa a les conferències 
se’n varen realitzar cinc, 
centrades en l’estudi de les 
muralles i la poliorcètica me-
dieval i moderna: 

-29 de juny: Dr. Lluís Palahí  
(CRAPA-Universitat de Girona) 
“Entre el monestir i la Ciuta-
della. Les muralles de Roses”. 
 
-1 de juliol: Sr. Joan Llinàs 
(ATRI) “L’emmurallament en 
època medieval a la zona giro-
nina, alguns casos d’estudi” 

-6 de juliol: Sres. Silvia 
Llobet i  Maria Molinas (ABAC, 
conservació i restauració 
s.l.) “La restauració i conso-
lidació en arqueologia” 

-13 de juliol: Dr. Marc Bouzas 
(col·laborador Museu d’Arque-
ologia de Catalunya-Empúries): 
“Les muralles de Sant Martí 
d’Empúries. Una primera apro-
ximació històrica i arqueolò-
gica” 

-15 de juliol: Dr. Francesc 
Xavier Hernàndez (Universitat 
de Barcelona) ”Artilleria i 
muralles. Segles XV i XVI” 

Finalment el Curs es va com-
pletar amb tot un seguit de 
visites a diferents pobles i 
jaciments per conèixer sobre 
el terreny les traces de l’em-
murallament i l’urbanisme me-
dieval en la configuració ur-
bana actual, sempre acompa-
nyats per persones expertes: 

-3 de juliol: Girona (Dr. Jo-
sep Maria Nolla) i Cervià de 
Ter (Sra. Katya Shkarinska). 
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-8 de juliol: monestir de Sant 
Pere de Rodes i poble de Santa 
Helena de Rodes (Sra. Montser-
rat Mataró). 

 

 

-19 de juliol: Besalú (Sr. 
Joan Frigola) i Santa Pau (Dr. 
Jordi Sagrera). 
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IV CICLE DE XERRADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CÀTEDRA

Octubre-desembre. Una de les 
principals activitats de difu-
sió que realitza la Càtedra és 
la programació d’un cicle de 
conferències que es desenvo-
lupa al llarg de tot l’any,  
que s’orienta al gran públic i 
que pretén apropar el patri-
moni arqueològic i l’arqueolo-
gia al conjunt de la societat.  

L’any 2021 s’ha desenvolupat 
el IV Cicle de Xerrades de la 
Càtedra Roses d’Arqueologia i 
Patrimoni Arqueològic. En un 
intent de fer l’activitat el 
més presencial possible es va 
concentrar la seva realització 
al darrer trimestre de l’any, 
esperant que les restriccions 
d’aforament fossin menors. 

 

 

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.   

Totes les conferències (ex-
cepte una per la qual no vam 
comptar amb la pertinent auto-
rització escrita dels confe-
renciants) es varen gravar i 
posteriorment s’han incorporat 
al canal de Youtube de la cà-
tedra. A més la xerrada sobre 
la Ciutadella de Roses no so-
lament s’ha penjat a l’esmen-
tat canal, sinó que es va 
transmetre en streaming a tra-
vés del facebook de l’ajunta-
ment de Roses. 

 

 

Totes les conferències es va-
ren desenvolupar al Teatre Mu-
nicipal de Roses. 

El cicle de xerrades ha estat 
format per les següents confe-
rències: 

-6 d’octubre “La ciutat d’Elna 
i la seva primera seu, del se-
gle VI al segle X”, Dr. Aymat 
Catafau (Université Perpignan-
Via Domitia)  

-20 d’octubre: “Les pedres 
perdudes de sant Pere de Roda” 
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Dr. Antoni Cobos (Institut 
Alexandre Deulofeu) i Dr. Jo-
aquim Tremoleda (Museu d’Ar-
queologia de Catalunya-Empú-
ries). 

 

 

-3 de novembre: “Roses. De 
l’urbanisme medieval a l’adap-
tació a les necessitats mili-
tars. Les excavacions a l’en-
torn del carrer Major”, Dr. 
Lluís Palahí (CRAPA- Universi-
tat de Girona). 

-17 de novembre: “Darreres in-
tervencions relacionades amb 
el període tardo visigòtic a 

Roses”, Dra. Eva Subias (Uni-
versitat Rovira i Virgili) i 
Dra. Dolors Codina (BAULA Re-
cerca Arqueològica). 

-24 de novembre: “La vida ex-
plicada a través de la mort. 
El cementiri medieval de Sant 
Julià de Ramis”, Sra. Neus Co-
romina (LAHAP-Universitat de 
Girona).  

-1 de desembre: “El derelicte 
Deltebre I. Un vaixell enfon-
sat a la desembocadura del riu 
Ebre durant la Guerra del 
Francès”, Dra. Rut Geli (Cen-
tre d’Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya).  
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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  
Archaeology  

 
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 4 de la 
revista se centra en “Els con-
junts tancats dels segles XVI-
XVII a la Mediterrània nord-
occidental”. 
 
https://www.documentauniver-
sitaria.media/rodis/in-
dex.php/rodis 
 
 
 
  

https://www.documentauniversitaria.media/rodis/index.php/rodis
https://www.documentauniversitaria.media/rodis/index.php/rodis
https://www.documentauniversitaria.media/rodis/index.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 fàcil 
comprensió i amb un important 
ús de l’aparell gràfic. 
 

La guia d’enguany s’ha dedicat 
a “La Ciutadella com espai 
militar. Les defenses”, i hi 
han participat com a autors:  

Josep Burch i Rius  

Lluís Palahí Grimal 

 

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

 

 

  

https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/
https://www.documentauniversitaria.com/categoria-producte/publicaciones-de-la-catedra-roses-darqueologia-i-patrimoni-arqueologic/guies/


  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021  
 

 

 

23 

 

  



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2021  
 

 

 

24 
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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 amb 
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 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 configuració 
de les poblacion
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PARTICIPACIÓ EN CURSOS I CICLES DE CONFERÈNCIES 

La Càtedra ha estat convidada 
a participar en diferents ac-
tivitats que han servit per 
presentar les activitats 
desenvolupades des de la ma-
teixa. 

-Séminaire du Master Mondes 
médiévaux de l'Université de 
Jean Jaurés de Toulouse  

Amb la presentació de la con-
ferència “Ciutadella de Roses. 
Un lieu extraordinaire pour 
reconstruire l’histoire” el 
dia 30 d’abril. 

 

-Taula rodona “Els cursos de 
formació en arqueologia en 
conjunts monumentals i arque-
ològics. Balanç i perspectives 
de futur, en el 75 aniversari 
dels Cursos Internacionals 
d’Arqueologia d’Empúries” 

Amb la ponència “El Curs In-
ternacional d’Arqueologia Me-
dieval i Moderna-Ciutadella de 
Roses. Els inicis d’una nova 
experiència.” 

 

-Cicle de conferències-debat   
“La ciutat recuperada. Conver-
ses sobre l’arqueologia urbana 
recent a Girona”, organitzat 

per l’Institut d’Estudis Giro-
nins, 

Amb la presentació de la con-
ferencia “La vila enfront de 
Girona. L’arqueologia al barri 
del Mercadal”, conjuntament 
amb Jordi Sagrera i Àngela 
Gonzàlez . 

 

 

Assenyalar que algunes altres 
activitats previstes com la 
participació en una activitat 
de la universitat de Perpig-
nan-Via Domitia es van 
anul·lar per la situació de 
l’epidèmia del COVID-19 a 
França en el moment previst de 
realització. 
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CAMPANYA D’EXCAVACIÓ I PATRIMONIALITZACIÓ  

Maig-juny. Com ja es va fer 
l’any 2020 es va impulsar la 
col·laboració amb l’Ajuntament 
de Roses a través de les àrees 
de Cultura i Urbanisme fet que 
va permetre, impulsar una in-
tervenció arqueològica al sec-
tor de llevant de la vila me-
dieval. 

L’objectiu dels treballs era 
el de posar al descobert les 
estructures d’una part impor-
tant de la trama urbana de la 
vila medieval, concretament la 
zona central de l’illa de ca-
ses existent entre els carrers 
Major i Nou, a l’est de la vila 
medieval, com element potenci-
ador del circuit de visites i 
de la patrimonialització de 
l’espai arqueològic de la Ciu-
tadella.  

 

La superficie de l’excavació 
era d’aproximadament 900 m2 

Assolir aquest objectiu havia 
de permetre: 

-Cohesionar i relligar els es-
pais excavats en anys anteri-
ors i que se situaven al nord 
i al sud de l’espai objecte 
dels treballs. facilitant no 
solament la seva comprensió 
sinó també la seva conservació 
i la seva visita. 

-Permetre als visitants com-
prendre de forma molt més 
clara l’estructura urbana de 
la vila medieval. 

-Enriquir l’experiència cultu-
ral de la visita amb la incor-
poració de nous elements que 
facilitin la comprensió de 
l’espai de la vila medieval. 

-Definir de forma clara l’es-
tructuració urbana del sector 
oriental de la vila. 

-Visualitzar les diferents 
unitats domèstiques de cara a 
la seva posterior excavació 
individualitzada. 

-Aprofundir en el coneixement 
de la parcel·lació original de 
la vila en aquest sector. 

-Asseverar fins a quin punt 
són reals els esquemes teòrics 
realitzats fins al moment re-
ferents a la distribució ur-
bana de la vila. 

-Aprofundir en el coneixement 
del procés de desurbanització 
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i espoli de la vila a partir 
del s.XVII. 

-Disposar dels elements sufi-
cients per establir una estra-
tègia arqueològica i una pro-
gramació dels posteriors tre-
balls arqueològics de forma 
més ordenada i coherent. 

 

L’estudi individualitzat de 
les unitats domèstiques i al-
tres edificis es facilitarà al 

tenir ja definits la majoria 
dels murs perimetrals. Això 
permetrà recuperar de forma 
extensiva i integral les dife-
rents edificacions i treballar 
paral·lelament en la seva 
posterior adequació i integra-
ció en l’experiència de la vi-
sita. 
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CAMPANYA DE CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES DE LA VILA 
MEDIEVAL 

La conservació i patrimonia-
lització de les restes arque-
ològiques i la seva difusió és 
un element important dins les 
activitats de la càtedra. Per 
dur-ho a terme la conservació 
de les restes arqueològiques 
recuperades durant les dife-
rents excavacions arqueològi-
ques resulta essencial. 

De forma coordinada amb els 
treballs arqueològics realit-
zats al llarg del 2021 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 de 
les principals estructures re-
cuperades als carrers Major i 
Nou, amb la previsió de la seva 
propera integració dins la 
ruta de visita al jaciment 
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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 va portar l’any 
2020 a cercar fórmules alter-
natives per poder desenvolu-
par-les i difondre-les. 

Per aquesta raó i cercant una 
major difusió de les activi-
tats desenvolupades des del 
2020 es graven les conferèn-
cies i ponències presentades 
al Cicle de Xerrades d’Arque-
ologia de la Càtedra, al Semi-
nari Internacional d’Arqueolo-
gia Medieval i Moderna, així 
com la conferència de la pre-
sentació de les publicacions. 
Aquestes gravacions es posen a 
disposició del públic a través 

d’un canal de Youtube creat 
per la càtedra. 

Aquestes gravacions s’han re-
alitzat sempre prèvia autorit-
zació per escrit  dels ponents 
i conferenciants (raó per la 
qual solament una de les con-
ferències no es va gravar, al 
no obtenir l’autorització per-
tinent). 

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 

 

  

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

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