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La difusió del coneixement i de la recerca és un dels
objectius de la investigació científica. El Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida té entre
les seves línies prioritàries d’actuació la divulgació de
la recerca arqueològica i prehistòrica.
La Setmana de l’Arqueologia pretén d’aquesta
manera omplir un buit en les activitats culturals lleidetanes en aquesta matèria que, tot i ser-hi presents, són
força esporàdiques.
La Setmana de l’Arqueologia permet escoltar i
dialogar amb prestigiosos investigadors i investigadores en la temàtica escollida cada any.
Oberta a tothom i concebuda per apropar el coneixement científic a la ciutadania és d’utilitat tant per a
alumnat universitari com per a professionals, professorat de secundària, aficionats i tothom interessat en la
prehistòria.

Gov

erna

dor

Arxiu
Històric

Mon

tcad

a

Organitza:
Grup
d’Investigació
Prehistòrica
Universitat de Lleida

Col·laboren:

del 9 a l’11 desembre 2019
Universitat de Lleida
Departament d’Història

Universitat de Lleida
Departament d’Història

Origen i difusió
de l’Urbanisme
El tema escollit per a aquesta

10ª Setmana de l’Arqueologia

és l’origen i el desenvolupament de l’urbanisme.
Es pretén emfatitzar la importància que va tenir
(i continua tenint) l’urbanisme com un dels
elements definidors en el procés de formació de
les societats complexes, en el que es documenten
aspectes tan importants com l'organització de
l'espai, la seva diferenciació entre espai públic i
privat, acompanyat del desenvolupament de
noves tècniques i materials constructius.
Es presentarà un estat de la qüestió d’aquesta
problemàtica des de diferents escenaris que ens
portaran des dels orígens de l’urbanisme al
Pròxim Orient fins a Catalunya i el món grec.

Conferències
Arxiu Històric de Lleida, a les 19 h

Dilluns, 9 de desembre
Miquel Molist (Universitat Autònoma de Barcelona)
L’origen de l’urbanisme al Pròxim Orient
Dimarts, 10 de desembre
Carme Belarte (ICREA, Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
L’origen de l’urbanisme a Catalunya
Dimecres 11 de desembre
Pere Castanyer (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries)
L’urbanisme grec: el cas d’Empúries

