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Enviat per Jaume Ferrández
SIMPOSI
ARQUEOLOGIA, PALEONTOLOGIA I MEDI NATURAL EN CAVITATS A CATALUNYA
Arqueòlegs, paleontòlegs, espeleòlegs i tècnics de l’Administració debatran per primera
vegada sobre com actuar en cas de troballes en cavitats naturals amb l’objectiu de
proposar un protocol d’actuació consensuat.
L’activitat de l’espeleòleg té implícita l’exploració i l’estudi del món subterrani. En el decurs de la
mateixa es poden trobar restes i vestigis d’antics assentaments humans, despulles de fauna, recentment
desapareguda o actual. Què cal fer davant una troballa? Com avaluar i determinar la seva importància?
Com donar-la a conèixer als investigadors i a l’Administració? Aquestes són algunes de les preguntes
que es plantegen els espeleòlegs en el decurs de les seves exploracions en cavitats i coves.

Per aquest motiu, la Secció d’Espeleologia del Club Excursionista Pirenaic, el RES, conjuntament amb la
Federació Catalana d’Espeleologia i l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya, organitzen el
simposi “Arqueologia, paleontologia i medi natural en cavitats a Catalunya” que se celebrarà a
Barcelona el dissabte 17 de maig.
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constà de cinc ponències on espeleòlegs, paleontòlegs, arqueòlegs i biòlegs desgranaran els
principals elements a tenir en compte per determinar l’origen i l’actuació que cal fer davant de troballes
en cavitats naturals. Tot seguit s’obrirà un debat on tothom podrà fer aportacions i comentar les seves
experiències. El simposi es clourà amb un recull de conclusions que serviran de base per a la redacció
d’un protocol d’actuació consensuat.
DATA: 17 de maig de 2014
HORARI: de 9 a 14.30 h
LLOC: Centre Cívic Urgell. Centre Cultural Teresa Pàmies. C. Comte d’Urgell, 145 de Barcelona.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: les inscripcions són gratuïtes però cal formalitzar-les a la secretaria del
Club Excursionista Pirenaic: presencialment de dilluns a divendres de 19.30 a 21.00 h (C. Duran i Bas, 16
baixos 1a de Barcelona), per telèfon (93 302 42 39) o per correu electrònic (cep@pirenaic.cat). Al web
del Club Excursionista Pirenaic (www.pirenaic.cat trobareu el programa del simposi detallat.
ORGANITZA: Club Excursionista Pirenaic, Federació Catalana d’Espeleologia i Associació d’Arqueòlegs
de Catalunya.
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