
Horari del Curs
De 8 a 13 h. Continguts pràctics. Excavació 

arqueològica, dibuix d’estructures 
arquitectòniques, classificació i inventari
de materials.

De 14 a 15 h. Dinar.

De 17 a 19,30 h. Continguts teòrics (conferències, seminaris,
discussions...) i treball de camp.

A les 21 h. Sopar.

Programa
Diumenge, 3 de juliol:
Arribada dels participants (a partir de les 15 h.)

A les 18,30 h. Presentació del curs a càrrec del Sr. Xavier
Llovera, director de l’Entitat Autònoma de Museus
d’Arqueologia, i de la Sra. Marta Santos, directora del
Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. Salutació
de l’alcalde de l’Escala, Sr. Estanislau Puig.

Dilluns, 4 de juliol:
Visita a la Neàpolis i al museu, a càrrec de Joaquim
Tremoleda.

Dimarts, 5 de juliol:
Visita a la ciutat Romana d’Empúries, a càrrec de Pere
Castanyer.

Dimecres, 6 de juliol:
“Emporion, evolució històrica i transformacions urbanes”,
a càrrec de Marta Santos.

Dijous, 7 de juliol:
“El Fòrum d’Empúries: reflex de les transformacions
urbanes”, a càrrec de Pere Castanyer.

Divendres, 8 de juliol:
Treball de camp.

Dissabte, 9 de juliol:
Sortida a la ciutat de Girona i al jaciment ibèric d’Ullastret.

Diumenge, 10 de juliol:
FESTIU

Dilluns, 11 de juliol:
Taller de prospecció arqueològica, a càrrec de SOT
Prospecció Arqueològica.

Dimarts, 12 de juliol:
Taller de prospecció arqueològica, a càrrec de SOT
Prospecció Arqueològica.

Dimecres, 13 de juliol:
“Noves formes de gestió cultural a les ciutats històriques:
de la investigació a la difusió dels resultats”, a càrrec de
Desiderio Vaquerizo.

Dijous, 14 de juliol:
Treball de camp.

Divendres, 15 de juliol:
“Els serveis urbans a Tarraco: evolució i degradació”, a
càrrec de Josep M Macías.

Dissabte, 16 de juliol:
Sortida a Narbona. Visita al museu arqueològic de la ciutat,
al jaciment dels Clots de la Lombarde i conferència titulada
“L’urbanisme a la Narbona romana”. Visita i conferència a
càrrec de Corinne Sanchez.

Diumenge, 17 de juliol:
FESTIU

Dilluns, 18 de juliol:
“L’espai periurbà d’Empúries.”, a càrrec de Joaquim
Tremoleda.

Dimarts, 19 de juliol:
“Urbanisme romà al conventus Tarraconensis: alguns
exemples.”, a càrrec de Josep M Nolla.

Dimecres, 20 de juliol:
Treball de camp.

Dijous, 21 de juliol:
Registre i documentació de les dades arqueològiques de
la intervenció efectuada en el 65è Curs d’Arqueologia
d’Empúries, a càrrec de l’equip d’Empúries.

Divendres, 22 de juliol:
Cloenda del 65è Curs d’Arqueologia d’Empúries.

Dissabte, 23 de juliol:
Sortida dels participants.

LA CIUTAT ROMANA: TRAMA I
ESTRUCTURA URBANA

Les intervencions arqueològiques del 65è Curs
d’Arqueologia d’Empúries formen part del projecte
endegat a la ciutat romana l’any 2000 amb l’excavació
de l’anomenada Insula 30. L’excavació dels carrers
d’aquest sector és la darrera fase d’un projecte
d’excavació que ha permès la descoberta de les
termes públiques de la ciutat romana, així com un
conjunt de tabernae situades a la zona sud de l’insula.
 A més de les evidències relatives a la primera
ocupació del sector en època baixrepublicana,
l’excavació de tot aquest conjunt ha mostrat una
complexa successió de reformes realitzades al llarg
del segles I i II dC, així com la seva continuïtat durant
el segle III dC. La intervenció als carrers que envolten
l’insula, amb l’excavació del dos decumani i del cardo
B, a l’oest, ha fet possible documentar, de moment,
el seu funcionament entre els segles I i III dC. Una
de les estructures més destacables, entre les restes
posades al descobert, és la gran claveguera que
havia servit per desguassar les aigües residuals de
les termes i dels altres edificis propers.

Amb la voluntat de complementar els coneixements
pràctics adquirits durant l’excavació, s’ha triat com
a tema monogràfic de la 65a edició del Curs la
definició de la trama i l’estructura urbana de la ciutat
romana.

També es realitzaran una sèrie de conferències, tallers
i visites a jaciments i museus arqueològics que
permetran aprofundir en la temàtica del curs.

Organització i personal tècnic del
Curs

Direcció del Curs: Marta Santos
Equip tècnic d’Empúries: Dr. Pere Castanyer, Elisa
Hernández, Marta Santos i Dr. Joaquim Tremoleda.
Secretària del Curs: Elisa Hernández.
Oficial d’excavacions: Clàudia Gou.



Professors convidats
Dr. Josep M Macías
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Dr. Josep M Nolla
Universitat de Girona / Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural

Sr. Roger Sala, Sra. Ekhine Garcia i Sr. Robert Tamba
SOT Prospecció Arqueològica

Dra. Corinne Sanchez
CNRS - Lattes

Dr. Desiderio Vaquerizo
Universidad de Córdoba

Visites guiades
Ullastret:
Sra. Aurora Martín
Directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya -
Ullastret.

Narbona:
Dra. Corinne Sanchez
CNRS - Lattes

Informació
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries
C/ Puig i Cadafalch, s/n
17130 L’Escala, Alt Empordà
Tel. 972 77 02 08
macempuries.cultura@gencat.cat
www.mac.cat
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