CICLE DE CONFERÈNCIES
Intervencions arqueològiques a la demarcació de Lleida
museudelleida.cat

Durant el 2018 s’han dut a terme més de cent intervencions arqueològiques a les comarques de Lleida,
incloent-hi els Pirineus i Aran. L’objectiu és obtenir i aportar nous coneixements, així com donar nou valor
patrimonial als jaciments arqueològics excavats i als paisatges que els contenen. A més, tota intervenció
arqueològica comporta accions de preservació, protecció i divulgació que no només són responsabilitat de la
comunitat investigadora, sinó també de la societat.
I en aquest darrer sentit el Museu de Lleida, amb la col·laboració dels Serveis Territorials de Cultura de
Lleida, enceta enguany un cicle de conferències amb la voluntat de difondre anualment els projectes de
recerca i les intervencions arqueològiques d’urgència més rellevants efectuades a la demarcació de Lleida,
des del Pirineu fins a la plana.
El Museu de Lleida va néixer amb la voluntat de ser un instrument i un centre de promoció d’aquells fenòmens i elements que afecten l’evolució històrica del territori i de la seva comunitat. Aquesta voluntat de
dinamitzar el territori l’obliga a articular i coordinar accions de divulgació de la recerca arqueològica amb
l’objectiu d’oferir una visió globalitzadora de la realitat del nostre àmbit geogràfic; sempre, però, emmarcat
dins una dinàmica patrimonial de país.

Dimarts 12 de febrer, a les 19 h
,
“Descoberta i recuperació de la Cuirassa,
el call jueu de Lleida”
A càrrec de Xavier Payà i Marta Morán
(Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Lleida)

Dimarts 19 de febrer, a les 19 h

“Una història oblidada: el neolític a l’alta
muntanya. Darreres troballes als Pirineus
de Lleida”
A càrrec d’Ermengol Gassiot
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Dimarts 26 de febrer, a les 19 h
,
“Muralles, portals i cementiris:
darreres
intervencions arqueològiques a Tàrrega”
A càrrec d’Oriol Saula i Anna Colet
(Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega)
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Amb la col·laboració de:
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