Organitza:
Departament de
Prehistòria, Història Antiga
i Arqueologia,
Universitat de Barcelona

Amb el
patrocini
de:

Preu de l'activitat: 20 euros.

Socis de la Societat Catalana d'Arqueologia: 15 euros

Lloc d'inscripció: Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia, Facultat
de Geografia i Història.
C/ Montalegre 6, planta 1 (despatx 1034),
tel. 93 403 75 40.
De dilluns a divendres d'11 a 14 hores.
Període d'inscripció: del 15 d'octubre
al 5 de novembre de 2009.
e-mail: silviavidal@ub.edu

ELS
RECINTES
IBÈRICS.
RECERCA I
DIVULGACIÓ

JORNADA HOMENATGE
A LA PROFESSORA
MARIA DEL VILAR VILÀ
bycubi

Divendres 6, dissabte 7 de novembre
Sala Gran de la Facultat
de Geografia i Història, UB

E
l passat 29 de maig la professora Maria del Vilar Vilà impartia
la darrera classe a la Facultat de Geografia i Història amb motiu

del compliment de la preceptiva jubilació acadèmica. Llicenciada
en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona el 1974,
s'incorporà el mateix any com a professora ajudant, aleshores
adscrita a la càtedra del Dr. Joan Maluquer de Motes. Maria del
Vilar aviat centrà la seva recerca en els àmbits de la primera
edat del ferro, la cultura ibèrica i la romanització; l'any 1982
llegia la tesi doctoral: La ciutat romana de Blandae. Carta
arqueològica de la comarca de la Selva. Però l'eix central de la
seva activitat professional arrenca el 1978, quan inicia les
excavacions arqueològiques en el poblat ibèric de Montbarbat
(Maçanet de la Selva-Lloret de Mar, la Selva), uns treballs de
camp que prossegueixen en l'actualitat i que es compten entre
els més veterans en el present panorama arqueològic català. De
forma gairebé continuada, al llarg de més de tres dècades, Maria
del Vilar Vilà ha posat al descobert una part substancial del
recinte ibèric, ha tingut cura de la preservació patrimonial de
les restes descobertes i ha anat publicant els resultats obtinguts.
D'aquesta forma, a la muntanya de Montbarbat s'ha desenvolupat
una tasca de recerca estable, que periòdicament s'ha anat renovant
en la seva metodologia i que ha incorporat treballs especialitzats.
Gràcies al seu impuls més d'una trentena de promocions d'alumnes
del nostre centre han pogut, i poden encara, gaudir d'un
complement de pràctiques en un esplèndid entorn natural. Des
del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
hem considerat oportú aprofitar l'avinentesa del canvi de situació
acadèmica per retre un sentit homenatge de reconeixement a
Maria del Vilar Vilà, per la tasca efectuada i per la seva qualitat
humana.
La Jornada-Homenatge vol servir de punt de trobada i de debat
entre els especialistes sobre temes actuals en la recerca de la
cultura ibèrica, i de complement esperonador de la formació
docent universitària. S'aprofita el fet que en els darrers anys
s'han produït avenços en la interpretació i en la gestió dels
recintes ibèrics per invitar cinc reconeguts especialistes
representatius dels diferents punts de la geografia ibèrica i,
alhora, de diferents línies d'estudi en curs. La jornada es
completarà amb una visita organitzada al poblat ibèric de
Montbarbat i al Museu de Lloret de Mar (la Selva).
.

PROGRAMA
Divendres 6 de novembre
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història, UB.
9:00-9:30. Recepció i acreditació dels participants.
9:30. Maria del Vilar Vilà, trenta-un anys de recerques
arqueològiques a Montbarbat (Maçanet de la SelvaLloret de Mar, la Selva), 1978-2009
Ignasi Garcés Estallo i Dolors Molas Font, Universitat
de Barcelona.

Dissabte 7 de novembre
8:30. Sortida en autocar des de la Plaça Universitat de
Barcelona en direcció a Lloret de Mar.
Visita comentada al poblat ibèric de Montbarbat i al
Museu del Mar - Can Garriga de Lloret de Mar.
12:30. Sortida en autocar de Lloret de Mar i tornada a
Plaça Universitat de Barcelona.

10:00. Estat actual de la recerca sobre els espais
domèstics ibèrics a Catalunya
Carme Belarte Franco, Investigadora ICREA-ICAC.
11:00. Pausa.
11:30. Cosas de iberas
Consuelo Mata Parreño i Antonio Vizcaíno Esteban,
Universitat de València.
12:30. Defensa i prestigi en els recintes ibèrics. El cas
de la Fortalesa d'Els Vilars (Arbeca, les Garrigues)
Emili Junyent Sánchez, Universitat de Lleida.
13:30. Torn obert de preguntes.
14:00. Pausa.
16:00. Viaje al Tiempo de los Iberos. La musealización
del legado ibérico
Arturo Ruiz Rodríguez, Universitat de Jaén.
17:00. Debat obert: Ús i divulgació dels recintes ibèrics.
18:00. Acte d'Homenatge a la Professora Maria del
Vilar Vilà
Gemma Hernández i Herrero, Servei d'Arqueologia i
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya,
María Ángeles del Rincón Martínez, degana de la
Facultat de Geografia i Història.
19:00. Cloenda de la jornada.

Es lliurarà un certificat d'assistència als inscrits.
La Universitat de Barcelona reconeix aquesta activitat
amb 1 crèdit de lliure elecció.
Per assolir el reconeixement serà necessari justificar la
inscripció, l'assistència i el lliurament d'una ressenya en
paper sobre el recinte ibèric de Montbarbat i el seu ús.
La ressenya tindrà una extensió entre 7.500 i 9.000
caràcters sense espais, opcionalment acompanyada
d'il·lustracions, que s'haurà d'adreçar al Dr. Ignasi Garcés;
el termini de recepció finalitzarà el 10 de desembre. El
certificat es podrà recollir a la Secretaria del Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia des del 17
de desembre.

