Màster-classe EPOMA
Sardenya i el pas de la protohistòria als pobles
colonials
Presentació

Informació pràctica

La prehistòria sarda és una original combinació d’insularitat
cultural i d’obertura al Mediterrani que li confereixen uns trets del
tot singulars. La gran cultura local, la nuràgica, té una
personalitat única, fruit de la seva capacitat de marcar unes
característiques i ritmes històrics propis. Per altra part, però, la
Sardenya pre i protohistòrica es caracteritza per una gran
obertura al Mediterrani, que s’arrela en el neolític i el calcolític, i
que a partir d’època micènica i, més tard, fenícia dóna com a
resultat canvis substancials en la cultura nuràgica que signifiquen
la seva incorporació a les cultures històriques mediterrànies.
D’aquest procés d’incorporació a les cultures urbanes tractarà la
conferència.

Lloc
Museu d’Arqueologia de Catalunya
(Seu de Barcelona)
Passeig de Santa Madrona 39-41
08038 Barcelona

Professora

Data i hora
Dimecres, 7 de novembre de 2018.
19,30h

Dra. Núria Rafel i Fontanals
Ha impartit docència a les Universitats de Lleida i Barcelona, i ha
dedicat també part de la seva trajectòria professional a la gestió
del patrimoni, sent directora del Museu d’Arqueologia de
Catalunya i Cap de la Secció d’Inspecció Tècnica i Programació
del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Fins a
2017 va dirigir com a investigadora principal el projecte de
recerca Recursos minerometálicos, intercambio y comercio en la

Prehistoria y la Protohistoria peninsular.

La seva feina docent i investigadora s’ha centrat en temes de
protohistòria de Catalunya i el Mediterrani. En els darrers vint
anys, s’ha interessat per la mineria i la metal·lúrgia antigues de
Catalunya en el context peninsular i Medierrani. Així mateix ha
treballat en un projecte a Sardenya els anys 2013-2014: Progetto

BALLAO. Appunti per una proposta progettuale di indagine sulla
metallurgia della Sardegna nuragica dell’età del bronzo recente –
inizi del bronzo finale (s. XIII-XII ane).

Preu
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352

Ha publicat cinc llibres com a autora única i diversos més en
 Presencialment: a Arqueonet,
coautoria. També ha coeditat diversos volums col·lectius. És
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
també autora de nombrosos articles en revistes científiques i
capítols de llibre sobre els temes esmentats. Actualment continua treballant sobre la mineria prehistòrica
a Catalunya.

Accessibilitat
Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la temàtica tractada. No són
necessaris coneixements previs. Cal inscripció prèvia.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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