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PRESENTACIÓ 

El 22 de febrer de 2018 l’Ajun-
tament de Roses i la Universi-
tat de Girona signaven el con-
veni de Col·laboració pel qual 
es creava la Càtedra Roses 
d’Arqueologia i Patrimoni Ar-
queològic amb seu a Roses. 
D’ençà d’aquell moment la Cà-
tedra ha desenvolupat un munt 
d’activitats destinades a as-
solir la missió que n’explica 
i justifica la seva constitu-
ció, que és la de transferir 
coneixement en l’àmbit de 
l’arqueologia com a mitjà per 
millorar la conservació, ges-
tió i promoció del patrimoni 
arqueològic, especialment en 
l’àmbit local. 

Amb aquest esperit, la Càtedra 
no pretén ser una finalitat en 
si mateixa sinó un punt de par-
tida des del qual impulsar i 
realitzar activitats en 
col·laboració amb altres enti-
tats i persones.  

Des d’aquest punt de partida, 
ja s’han pogut realitzar un 
munt d’activitats, ben descri-
tes al llarg d’aquesta memò-
ria. 

No podem tancar aquesta breu 
presentació sense agrair la 
col·laboració de totes les 
persones que han fet possible 

la creació i primer any de fun-
cionament de la Càtedra: a 
l’Ajuntament de Roses, a la 
Universitat de Girona, a la 
Fundació Girona: Universitat i 
Futur, a la Fundació Agbar, a 
les diferents entitats amb les 
quals ja s’han signat convenis 
de col·laboració, al diferent 
personal d’administració i 
serveis d’aquestes instituci-
ons i entitats, a les persones 
membres del consell assessor, 
al personal docent i investi-
gador de diferents centres de 
recerca i universitats amb els 
quals hem començat a treballar 
plegats i als estudiants i al-
tres persones que han partici-
pat d’una o altra manera amb 
les activitats que ja s’han 
efectuat.  

I per acabar, un desig, que no 
és cap altre que el d’estrè-
nyer els vincles amb els ro-
sincs i rosinques, sense els i 
les quals la Càtedra no  tin-
dria cap raó d’existir. 
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ORGANITZACIÓ DE SEMINARIS 

Una de les principals tasques 
de la Càtedra és la de difon-
dre la recerca que s’està 
desenvolupant en el món de 
l’arqueologia i el patrimoni, 
amb una molt especial atenció 
als períodes medieval i mo-
dern. 

Els Seminaris Internacionals 
d’Arqueologia Medieval i Mo-
derna estan concebuts com un 
espai on compartir i debatre 
experiències i realitats his-
tòriques diverses amb un enfo-
cament històric i arqueològic. 
Per aquesta raó s’estructuren 
a partir d’unes conferències 
generals de presentació de la 
temàtica i  diferents ponèn-
cies en les quals s’analitzen 
casos i aspectes concrets.  

Amb aquest objectiu es va pre-
veure la realització de dos 
seminaris cada any, un dels 

quals estaria dedicat a aspec-
tes de l’arqueologia terrestre 
i l’altra a temàtiques relaci-
onades amb l’arqueologia marí-
tima. 

Els seminaris organitzats en-
guany han abordat les temàti-
ques següents: 

-I Seminari Internacional 
d’Arqueologia Medieval i Mo-
derna “Urbanisme i espai pú-
blic en les ciutats baixmedi-
evals del nord-oest de la Me-
diterrània” 

-I Seminari Internacional 
d’Arqueologia Marítima Medie-
val i Moderna “Infraestructu-
res portuàries d’època medie-
val i moderna a la Mediterrà-
nia occidental”. 

Els seminaris han comptat amb 
la participació d’investiga-
dors de Catalunya, França i 
Itàlia.  
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I SEMINARI D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I MODERNA DE 
ROSES 

“Urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedi-
evals del nord-oest de la Mediterrània” 

 

El I seminari es va centrar en 
l‘anàlisi i debat de l’estruc-
turació i evolució de l’urba-
nisme, i, més específicament, 
dels espais públics, en les 
ciutats del nord-oest de la 
Mediterrània en època baixme-
dieval. L’objectiu era el 
d’aprofundir en el coneixement 
de l’articulació dels espais 
públics, les seves caracterís-
tiques i usos,  i  els canvis 
succeïts en la trama urbana.  

El seminari es va desenvolupar 
al llarg de dos dies (10 i 11 
de maig) a la Sala de Promoció 
econòmica de roses i va comp-
tar amb la participació d’in-
vestigadors catalans, france-
sos i italians. 

La trobada es va estructurar a 
partir de dues conferències de 
contextualització de la temà-
tica. La primera anar a càrrec 
de la dra. Elisa Varela de la 
Universitat de Girona “La vida 
i les relacions en l’espai pú-
blic urbà mediterrani baixme-
dieval” que es va centrar en 
les relacions de la població 
amb el medi urbà, i els usos 
que aquesta població feia dels 
espais públics. 

 

La segona conferència va anar 
a càrrec del dr. Bernard Gau-
hiez de la Universitat de Lió. 
Amb el títol de “L'urbanisme 
des villes du Nord-Ouest médi-
terrannéen au bas Moyen:déve-
loppement des pratiques et des 
savoir-faires, variété des 
choix, effets des crises” ana-
litzava l’evolució dels espais 
públics urbans del nord-oest 
de la Mediterrània d’una forma 
diacrònica i general. 
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Després d’aquestes conferèn-
cies el seminari va comptar 
amb sis ponències de casos 
particulars que varen servir 
per poder debatre sobre els 
aspectes generals i les pecu-
liaritats i especificitats que 
es poden trobar als diferents 
territoris i ciutats. 

Així, el dr. Marcel Pujol, de 
l’Escola Superior de Conserva-
ció i Restauració de Béns Cul-
turals de Catalunya, va pre-
sentar la vila de Roses, la 
sra. Sandrine Claude -de la 

Direction archéologie et Mu-
seum de la ville d’Aix-en-Pro-
vence-, la ciutat d’Aix-en-
Provence; el dr. Federico Gi-
acomello -de la Universitá di 
Padova-, la ciutat de Pàdua; 
el sr. Josep Pujades -respon-
sable de les intervencions ar-
queològiques del Servei d’Ar-
queologia de Barcelona- la 
ciutat de Barcelona; el sr. 
Joan Frigola –arqueòleg-, la 
població de Besalú, i els drs. 
Josep Maria Nolla i Jordi Sa-
grera -de la Universitat de 
Girona-, l’evolució urbana de 
la Girona medieval. 
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I SEMINARI D’ARQUEOLOGIA MARÍTIMA MEDIEVAL I 
MODERNA 

Infraestructures portuàries d’època medieval i mo-
derna a la Mediterrània occidental 

 

L’objectiu dels seminaris 
d’arqueologia marítima és el 
de crear espais de presentació 
i  debat a l’entorn de temes 
d’arqueologia i patrimoni ar-
queològic relacionats amb el 
món marítim en un sentit ampli 
(més enllà de l’arqueologia 
subaquàtica)  

El primer seminari es va cen-
trar en l’anàlisi de les es-
tructures portuàries d’època 
medieval i moderna, analitzant 
aspectes com les traces físi-
ques que les zones portuàries 
han deixat en el territori, 
així com els condicionants que 
el mateix territori, la seva 
topografia i la seva evolució, 
introdueixen en la configura-
ció i estructuració dels 
ports. 

El seminari es va desenvolupar 
al llarg del dia 14 de desem-
bre a la Sala de Promoció eco-
nòmica de roses i va comptar 
amb la participació d’investi-
gadors catalans, francesos i 
italians. 

El seminari es va estructurar 
a partir d’una conferència 
inaugural llegida pel dr. 
Francesc Xavier Nieto (Membre 
del Consell Assessor Científic 
i Tècnic de la UNESCO per la 
Protecció del Patrimoni Cultu-
ral Subaquàtic i ex director 
del Centre d’Arqueologia Sub-
aquàtica de Catalunya i ex di-
rector del Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática de 
Cartagena) “Els ports. Una re-
alitat complexa”, presentant 
una visió general de la funció 
d’un port, la seva configura-
ció i la seva evolució al llarg 
de la historia. 

 

A partir d’aquesta conferencia 
es varen presentar diferents 
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ponències que se centraren en 
aspectes i casos concrets. 
Aquestes intervencions es va-
ren dividir en dos aspectes 
diferents. Per una banda el 
dr. Christophe Morhange (Uni-
versité d’Aix-MArseille, 
CEREGE) i els drs. Santi Riera 
(Universitat de Barcelona) i 
Ramon Julià (Centro Superior 
de Investigaciones Científi-
cas)  

 

presentaven una visió de la 
configuració dels ports a tra-
vés de l’anàlisi i estudi de 
l’evolució geomorfològica de 
la línia de costa i les seves 
variacions al llarg del  
temps, concentrant la seva 
presentació en la Mediterrània 
occidental, i la zona del port 
de Barcelona, respectivament. 

Altres investigadors presenta-
ven casos concrets. Així el 
dr. Marco Cadinu -Universitá 
de Cagliari- presentava la si-
tuació dels ports de l’illa de 
Sardenya, el dr. Stéphane Du-
rand -Université d’Avignon et 
des pays de Vaucluse-, la zona 
del Llenguadoc, el dr. Ales-
sandro Luciano -Museu de Nà-
pols-, el sud d’Itàlia i sant 
Vincenzo al Volturno  i el dr. 
Marcel Pujol –de l’Escola Su-
perior de Conservació i Res-
tauració de Béns Culturals de 
Catalunya-, els casos de la 
costa catalana, amb especial 
atenció als casos de Barce-
lona, sant Feliu de Guíxols i 
Roses. 
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CURS INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I MODERNA 
DE ROSES 

La realització del I Curs In-
ternacional d’Arqueologia Me-
dieval i Moderna de la Ciuta-
della de Roses ha estat una de 
les principals activitats de 
la càtedra. Aquesta activitat 
neix amb una voluntat de con-
tinuïtat i de creixement i 
presenta tot un seguit d’ob-
jectius en àmbits diversos: 

 

-Formació: el curs s’orienta a 
la preparació pràctica i teò-
rica de futurs arqueòlegs, 
apropant-los a les especifici-
tats de l’especialització en 
arqueologia medieval i mo-
derna. En aquest aspecte al 
curs es combinen les activi-
tats de camp, amb la realitza-
ció d’una excavació arqueolò-
gica, amb els treballs de la-
boratori, sobretot destinats 
al coneixement dels materials 
i el seu tractament. 

Aquesta formació es comple-
menta amb tot un seguit de xer-
rades teòriques sobre temes 

d‘arqueologia medieval i mo-
derna. Amb aquest objectiu 
cada any es convidaran a un 
grup d’especialistes per la 
realització de xerrades sobre 
una temàtica concreta. En el I 
Curs el cicle de conferències 
s’ha centrat en l’urbanisme 
medieval.  

-Internacionalització: Orien-
tat a estudiants universitaris 
de l’especialitat d’arqueolo-
gia, en el curs hi participen 
alumnes provinents d’universi-
tats catalanes, franceses i 
italianes, amb voluntat d’anar 
estenent cada cop més l’àmbit 
de procedència dels partici-
pants. 

 

-Excavació arqueològica: A ni-
vell científic l’objectiu de 
les primeres edicions del curs 
és el de aprofundir en el co-
neixement de la vila medieval 
de Roses. El primer objectiu 
és el de reconstruir i recupe-
rar el traçat urbà de la vila, 
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analitzant 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.  

 

-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 a partir del 
curs de l’any 2019 es comptarà 
amb un restaurador i dos estu-
diants de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de 
Béns Culturals de Catalunya 
perquè futurs arqueòlegs i 
restauradors comencin a apren-
dre a treballar conjuntament 
començant a conèixer les pro-
blemàtiques, les tècniques de 

treball i les especificitats 
de cada especialitat. 

-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 
aportar paral·lels o espais 
similars a aquell en el que es 
treballa, i, per l’altra, do-
nar a conèixer el patrimoni 
medieval i modern als estudi-
ants provinents d’altres es-
pais i territoris. 

 

El I Curs es va dur a terme 
entre els dies 2 i 21 de juliol 
i va comptar amb 13 estudiants 
provinents d‘universitats ca-
talanes, franceses i italia-
nes. 

La campanya arqueològica es va 
centrar en l’extrem meridional 
de la vila, iniciant l’excava-
ció del carrer Major, el prin-
cipal eix viari de la vila, que 
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comunicava la zona del port, 
amb el monestir de Santa Ma-
ria. 

Pel que fa a 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...). 

Aquests treballs es varen com-
plementar amb el treball de 
laboratori a l’entorn dels ma-
terials arqueològics (neteja, 
siglat, classificació, di-
buix...). 

Pel que fa a les conferències 
se’n varen realitzar cinc  

 

-3 de juliol: dr. Aymat Cata-
fau (Université Perpingnan-Via 
Domitia).”L’urbanisme de les 
viles del sud de França” 

-5 de juliol: dr. Gerardo Boto 
(Universitat de Girona) "Reis, 
comtes i bisbes fundadors i 
refundafors ciutats a l'Edat 
Mitjana: 
de Recopolis a Tarragona" 

-10 de juliol: Albert Cubeles 
i Mikel Soberon (arqueòleg): 
“Barcelona en àpoca medieval. 

Configuració urbana i evolu-
ció” 

 -17 de juliol: dr. Jordi Sa-
grera (Universitat de Girona): 
“L’urbanisme medieval a Girona 
i altres poblacions de l’en-
torn” 

-19 de juliol: dr. Marcel Pu-
jol (Escola Superior de Con-
servació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya) “Roses 
en època medieval” 

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’ur-
banisme medieval en la confi-
guració urbana actual, sempre 
acompanyats per experts: 

-7 de juliol: Girona (dr. Jo-
sep Maria Nolla) i Cervià de 
Ter (Katya Shkarinska) 

-12 de juliol: Monestir de 
sant Pere de rodes i poble de 
Santa Helena de Rodes (Mont-
serrat Mataró) 

-14 de juliol: Besalú (Joan 
Frigola) i Peralada. 
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CONFERÈNCIES 

Una de les principals activi-
tats de difusió que realitza 
la càtedra és la creació d’un 
cicle de conferències que 
s’anirà desenvolupant al llarg 
de tot l’any i que s’orienta 
al gran públic, en un intent 
d’apropar el patrimoni arque-
ològic a la gent. 

 

L’any 2018 es va realitzar el 
I Cicle de Xerrades de la Cà-
tedra Roses d’Arqueologia i 
Patrimoni Arqueològic centrat 
en “Les Novetats Arqueològi-
ques a la Ciutadella de Ro-
ses”. 

Aquest cicle, es va dur a terme 
al llarg del mes de novembre 
al local  

cultural de ca l’Anita i va 
constar de dues conferències, 
amb un gran èxit de públic 

-21 de novembre: “Desconstru-
int la Roses medieval. El car-
rer medieval i la destrucció 
de la vila en època moderna”, 
realitzada pel dr. Lluís Pa-
lahí. 

 

-28 de novembre: “Evolució 
històrica de la porta de terra 
de la Ciutadella de Roses. Ex-
cavacions 2017-2018, a càrrec 
dels arqueòlegs Francesc Xa-
vier Aguelo i Natàlia Colo-
meda. 
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PUBLICACIONS 

Dins l’àmbit de la transferèn-
cia de coneixement arqueològic 
pren especial rellevància la 
creació 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. 

Dins d’aquest àmbit s’ha creat 
una revista de recerca (RODIS) 

i una col·lecció de guies pa-
trimonials.  

Pel que fa a les publicacions 
generades per la càtedra, i 
més enllà de la creació de la 
revista RODIS, de la Col·lec-
ció de Guies Patrimonials s’ha 
col·laborat en l’edició del 
nou volum de la col·lecció 
“Estudis Arqueològics” dedicat 
a “Les monedes romanes baixim-
perials de Roses”, de Marc 
Bouzas.  

 

 

Revista RODIS 

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

 
Revista on line d’arqueologia 
que, amb un enfocament multi-
disciplinari, se centra en 
l’arqueologia medieval i post-
medieval en un sentit molt am-
pli, tant temàticament com ge-
ogràficament. El seu objectiu 
és la divulgació de treballs 
de recerca originals, inèdits, 
que aportin dades noves o no-
ves 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 1 de la 
revista se centra en “L’urba-
nisme i espai públic en les 
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ciutats baixmedievals del 
nord-oest de la Mediterrània”. 
 
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


  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018  
 

 

 

24 

  

   



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018  
 

 

 

25 

 
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. L’objectiu de la 
col·lecció és donar a conèixer 
el patrimoni arqueològic de 
l’entorn de Roses, tractant de 
forma individualitzada els di-
ferents espais, 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 una im-
portant potenciació de l’apa-
rell gràfic. 
 
A cada volum es cerca la par-
ticipació d’experts en molts 
diferents àmbits per a la re-
dacció dels diferents capítols 

per oferir una visió el més 
amplia possible dels diferents 
temes tractats. 

La primera guia s’ha dedicat 
al “Monestir de Santa Maria 
de Roses”, i en ella hi ha 
participat com a autors: 

Josep Maria Barris i Ruset  

Josep Burch i Rius  

Antoni Cobos Fajardo 

Toni Martínez Martínez 

Pol Meseguer i Bell 

Lluís Palahí Grimal 

Marcel Pujol Hammelink 

Marc Sureda Jubany 

Joaquim Tremoleda Trilla 
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PROJECTES COMPETITIUS 

La càtedra participa i impulsa 
un projecte presentat per 
l’Institut de Recerca Histò-
rica de la Universitat de Gi-
rona a la convocatòria de Pro-
jectes quadriennals de recerca 
en matèria d’arqueologia i pa-
leontologia 2018-2021, de la 
Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

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/evoluci
ó 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 
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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 
configuració de les 
poblacions. 

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

La càtedra treballa en la re-
alització de treballs que 
aportin un major coneixement 
arqueològic de les èpoques me-
dievals i modernes i, per 
aquest motiu, impulsa estudis 
especialitzats amb l’objectiu 
de posar la documentació a 
l’abast d’altres investiga-
dors. En aquest apartat s’in-
clou la prospecció geofísica 
(encarregada a l’empresa SOT 
sota la direcció de Roger 
Sala), que tenia per objectiu 
recopilar dades referents a 
l’estructuració interna de la 
Ciutadella de Roses. 

 

 

Centrada sobretot al sector de 
la vila medieval, la prospec-
ció es va  fer extensiva a la 
zona situada a migdia del re-
cinte emmurallat, cercant es-
tructures que poguessin formar 
part de l’anomenat barri del 
port. 

També es va prospectar una 
part de l’espai situat a lle-
vant de les muralles medievals 
en un intent d’obtenir dades 
referents a l’existència de 
traces del rec Fondo o del fos-
sat que suposadament l’engi-
nyer Pizaño va realitzar en 
aquest espai. 
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RECOPILACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REFERENT AL PATRIMONI 
ARQUEOLÒGIC DE ROSES 

Amb l’objectiu de posar a 
l’abast dels investigadors 
tota la documentació i infor-
mació existent referent al pa-
trimoni arqueològic de Roses 
s’ha començat a treballar en 
la recopilació de la documen-
tació existent en diferents 
museus i centres de recerca.  

L’objectiu final és el de 
crear una base de dades digi-
tal que reculli tota aquesta 
informació 

-Recopilació de la bibliogra-
fia científica existent. 

 

-Digitalització de la documen-
tació fotogràfica existent als 
diferents arxius i centres de 
recerca referents a Roses. 

 

-Recopilació de totes les me-
mòries arqueològiques refe-
rents a treballs desenvolupats 
a Roses. 

-Recopilació dels projectes 
referents a les actuacions ur-
banístiques i patrimonials re-
alitzades a la Ciutadella i 
altres espais arqueològics del 
municipi de Roses. 

 

Aquest treball es continuarà i 
ampliarà al llarg del 2019. 
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CURS D’ARQUEOLOGIA BÀSICA. LABORATORI 
D’ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 2018-

2019 

 

Un dels objectius de la càte-
dra és el d’ajudar a aprofun-
dir en el coneixement del món 
de l’arqueologia medieval i 
moderna i especialment del pa-
trimoni de Roses. La realitza-
ció de pràctiques de labora-
tori amb estudiants de grau de 
la Universitat de Girona ha 
permès apropar-los aquest àm-
bit de coneixement. 

 

 

 

 

Les pràctiques varen incloure 
neteja, siglat i classificació 
de materials, dibuix de cerà-
mica i dibuix d’estructures i 
elements arqueològics. 
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I PUBLICACIONS 

Tot i que la tasca de recerca 
de la càtedra s’ha iniciat el 
2018 i -per tant- els resul-
tats científics a presentar 
són encara limitats, es va 
participar al “VI Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Mo-
derna a Catalunya” que va te-
nir lloc a Lleida entre els 
dies 29 de novembre i 2 de 
desembre, amb la comunicació 
“Els forns de munició de la 
Ciutadella de Roses i la reo-
cupació de l’espai de la vila 
medieval en època  moderna”, 
que serà objecte d’una publi-
cació (2019). 

Burch,J. i Palahí,Ll. La Càte-
dra Roses d’Arqueologia i Pa-
trimoni Arqueològic, Festa Ma-
jor,2018. 

Burch, J., Fluvià, M, Rigall, 
R., Saló, A i Alcaldes, G., 
Free or paid: the usus of Ci-
tadel (Catalonia), Journal of 
Cultural Heritage Management 
and Sustainable Development, 
9, 1, 2019, 111-120 

https://www.emeraldin-
sight.com/doi/full/10.1108/JC
HMSD-11-2017-0073 

 

 

 

 

 

  

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JCHMSD-11-2017-0073
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JCHMSD-11-2017-0073
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JCHMSD-11-2017-0073
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SIGNATURA DE CONVENIS 

-Conveni de col·laboració amb 
la Fundació AGBAR 

La Càtedra Roses d’Arqueologia 

i Patrimoni Arqueològic de la 

Universitat de Girona  i la 

Fundació AGBAR van signar el 

passat 5 d’octubre un conveni 

de col·laboració amb l’objec-

tiu de desenvolupar activitats 

destinades a la transferència 

de coneixement en l’àmbit de 

l’arqueologia i del patrimoni 

arqueològic. 

Per assolir aquest objectiu la 

Fundació AGBAR va fer una 

aportació de 15.000€ per 

l’anualitat 2018, per poten-

ciar les activitats desenvolu-

pades des de la càtedra en el 

camp de l’arqueologia, desti-

nades a la generació de conei-

xement i que ajudin a millorar 

la conservació, gestió i difu-

sió del patrimoni arqueològic.  

El conveni presenta una espe-

cial transcendència per l’in-

terès de la Fundació AGBAR en 

col·laborar en les activitats 

culturals i patrimonials 

desenvolupades a Roses i l’in-

terès de la càtedra per am-

pliar i potenciar al màxim les 

activitats de transferència 

del coneixement.  
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-Convenis marc de col·laboració: 

Així mateix la càtedra  té la 
voluntat d’establir  tot un 
seguit de convenis marc en el 
camp de la transferència del 
coneixement arqueològic i del 
patrimoni cultural amb dife-
rents universitats i institu-
cions catalanes i europees. 

Aquests convenis tenen com a 
finalitat principal la d’esta-
blir un espai que serveixi de 
punt de partida per a futures 
col·laboracions. 

Amb aquest objectiu s’han sig-
nat convenis marc amb les se-
güents institucions: 

- Escola Superior de Conserva-
ció i Restauració de Béns Cul-
turals de Catalunya 

 

-Universitat de Lleida 
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RECULL DE 
PREMSA 
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RECULL DE PREMSA 

 

 

 

 



  MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018  
 

 

 

38 
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PER MÉS INFORMACIÓ 

         https://www.udg.edu/ca/catedres/Roses-dArque-
ologia 

 

         CatRoses Arqueologia_UdG 

 

       @CRAPA_UdG 

 

 

       Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueolò-
gic_UdG 

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