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Sessions formatives - juliol 2019

L’ARQUEOLOGIA
AL BORN, MOLT MÉS
QUE EXCAVAR
#arqueoborn19

Presentació
Des de fa quatre anys, a El Born Centre de Cultura i Memòria cada estiu
es reprenen les tasques d’excavació arqueològica, en el marc d’un conveni
de pràctiques amb les universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona.
Es planifiquen com a camp d’aprenentatge per als futurs arqueòlegs, i es
presenta una visió global i interdisciplinària de la recerca arqueològica en
medi urbà, centrant-nos principalment en l’època moderna.
En aquest marc, es programen unes sessions de formació per aprofundir
específicament en diversos aspectes relatius a la recerca arqueològica, dutes
a terme per especialistes col·laboradors del nostre projecte. Enguany, obrim
aquestes sessions a tots aquells que estiguin interessats a saber i entendre,
des del procés de recerca fins als resultats finals, tant de dades històriques
com de valoració i museïtzació del patrimoni arqueològic de la nostra ciutat.

Programa

Dimarts, 2 de juliol, de 16:00 a 17:30 h
Reinald González

“Cases de Barcelona-cases del Born. Història d’una
arquitectura original”
Dimarts, 9 de juliol, de 16.00 a 17.30 h
Xavier Cazeneuve (Barchinona.cat)

“Arxius i fonts documentals i la seva utilitat per al
coneixement històric de Barcelona”
Dijous, 11 de juliol, de 16.00 a 17.30 h
Agustín Gamarra (Gamarra & Garcia Conservació-Restauració S.L.)

“La conservació a l’excavació arqueològica. 		
Materials, objectes i estructures”

Dimarts, 16 de juliol, de 16.00 a 17.30 h
Santiago Riera (Universitat de Barcelona)

“L’arqueobiologia, una eina per conèixer el paisatge i
l’alimentació del passat”
Dimarts, 23 de juliol, de 16.00 a 17.30 h
Núria Miró i Emili Revilla (Museu d’Història de Barcelona)

“L’objecte arqueològic: de l’excavació a la vitrina”

Visites comentades a les intervencions arqueològiques
Els mateixos estudiants explicaran què fan, quines són les tasques que duen a terme,
per què intervenen en aquests punts... i resoldran els vostres dubtes en diferents visites
explicatives de 15 minuts de durada:
• Els divendres 12 i 26 de juliol: de 12.00 a 14.00 i de 15.00 a 16.00 h
• Entre els dies 2 i 26 de juliol, a totes les visites al jaciment que es facin de dimarts a 		
divendres, entre 10.00 i 14.00 i entre 15.00 i 18.00 h, s’interactuarà amb l’equip que 		
estigui excavant.

Públic general
Gratuït
Aforament limitat
Lloc: sala Annex d’El Born CCM, carrer Comercial, 5
Inscripcions: Cal fer la inscripció prèvia al telèfon 932 566 850 		
o a reserveselbornccm@eicub.net
El Born CCM es reserva el dret d’anul·lar alguna activitat. 		
Així mateix, es reserva el dret de modificar aquest programa
per causes de força major.
El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona
T 932 566 851
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM

Equipament accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Recursos i serveis de suport per a l’accés a la informació i als continguts
d’El Born CCM per a persones amb discapacitat auditiva i visual.
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