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

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

De 13 a 17 h. Dinar i descans.
De 17 a 19,30 h. Continguts teòrics (conferències, seminaris,  

 discussions...) i treball de camp.
A les 21 h. Sopar.

Programa
Diumenge, 8 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 Museus 
d’Arqueologia, i de la Sra. Marta Santos, coordinadora de 
la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
Salutació de l’alcalde de l’Escala, Sr. Estanislau Puig. 

Dilluns, 9 de juliol:
Visita a la Neàpolis i al museu, a càrrec de J. Tremoleda.

Dimarts, 10 de juliol:
Visita a la ciutat romana d’Empúries, a càrrec de P. Castanyer. 

Dimecres, 11 de juliol:
Treball de camp.

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

Divendres, 13 de juliol:
Taller de prospecció arqueològica, a càrrec de SOT 
Prospecció Arqueològica.

Dissabte, 14 de juliol:
Sortida al jaciment ibèric d’Ullastret i a la ciutat de Girona. 

Diumenge, 15 de juliol:
FESTIU

Dilluns, 16 de juliol:
“Ager et civitas. L’aprovisionament de la ciutat en època 
romana”,  a càrrec de P. Castanyer.

Dimarts, 17 de juliol:
“Vivere a Pompei ed Ercolano (III sec. a.C.-79).”, a càrrec 
de F. Pesando.

Dimecres, 18 de juliol: 
Treball de camp.

Dijous, 19 de juliol: 
“Els espais d’ús privat a la ciutat romana: l’exemple 
d’Empúries”, a càrrec de M. Santos.

Divendres, 20 de juliol:
“El suburbi portuari de Tàrraco”, a càrrec de J. A. Remolà.

Dissabte, 21 de juliol: 
Sortida a Arles. Visita al Musée Départemental Arles Antique,
a càrrec d’A. Genot.

Diumenge, 22 de juliol:
FESTIU

Dilluns, 23 de juliol:
“Termes i equipaments comercials i artesans: l’exemple 
de la Insula 30”, a càrrec de J. Tremoleda.

Dimarts, 24 de juliol:
“Espais públics i gestió políticoadministrativa de les ciutats
romanes”, a càrrec de J. M. Nolla.

Dimecres, 25 de juliol:
Treball de camp.

Dijous, 26 de juliol:
Registre i documentació de les dades arqueològiques de 
la intervenció efectuada en el 66è Curs d’Arqueologia 
d’Empúries, a càrrec de l’equip d’Empúries.

Divendres, 27 de juliol:
Cloenda del 66è Curs d’Arqueologia d’Empúries.

Dissabte, 28 de juliol:
Sortida dels participants.

URBEM VIVERE. LA VIDA URBANA 
A L’EMPÚRIES ROMANA
Les intervencions arqueològiques del 66è Curs 
d’Arqueologia d’Empúries s’integren en el projecte 
d’excavació de la Insula 30 de la ciutat romana 
d’Empúries. Des de l’any 2000, en què es varen 
iniciar les excavacions, s’han descobert, en aquest 
sector de la ciutat, les termes públiques i un conjunt 
de tabernae, situades a la part sud de la insula, que 
responen a una complexa successió de reformes 
constructives realitzades durant el període altimperial. 
Els treballs arqueològics que es desenvoluparan 
durant el curs permetran continuar l’excavació de 
dos trams dels carrers de la ciutat que delimitaven 
la Insula 30 per les bandes oest i sud, els anomenats 
Cardo B i Decumanus D, amb l’objectiu de documentar 
les diverses fases d’ús i reforma d’aquestes vies urbanes, 
des de l’etapa fundacional (s. I aC) fins a l’abandonament 
definitiu en el darrer quart del segle III dC. Igualment, es 
preveu la realització d’altres treballs d’excavació 
arqueològica en determinats espais del conjunt termal i 
dels locals situats al sud de la insula, amb l’objectiu de 
completar la documentació de la seqüència estratigràfica. 
Amb la voluntat de complementar els coneixements 
pràctics adquirits durant l’excavació, s’ha triat, com 
a tema monogràfic de la 66a edició del curs, la vida 
urbana a la ciutat romana d’Empúries. L’objectiu és 
donar a conèixer diferents aspectes del funcionament 
d’una ciutat romana, posant especial èmfasi en les 
evidències que ens aporta la ciutat d’Emporiae. 
Durant el curs, es realitzaran tota 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 Nolla
Universitat de Girona / Institut Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural 

Professor Fabrizio Pesando
Università degli Studi di Napoli - Federico II

Dr. Josep A. Remolà
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

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

Visites guiades

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

Arles:
Alain Genot
Musée Départemental Arles Antique

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

Del 8 al 28 de juliol de 2012


