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DIJOUS 13 DE DESEmbRE
16.00 - 16:30h 
> Entrega de documentació

16.30 - 18:30h 
> Presentació de les II Jornades i presentació Actes de les 
I Jornades
> Ponència: La Prehistòria de la Plana de Vic, avui: velles i 
noves dades. XavierXavier Clop, prof. UAB 
> Ponència: El Bosc del Quer, un nou establiment del cal-
colític- bronze a la plana osonenca. Xavier Carlús i Martín, 
Òscar de Castro López. Actium Patrimoni Cultural, SL

18.30 - 18.45h 
> Descans

18.45 - 20.00h 
>Comunicacions sobre la Prehistòria a la comarca d’Osona. 
> Debat

DIvENDRES 14 DE DESEmbRE
09.00 - 11.00h 
> Comunicacions

11.00 - 11:30h 
> Descans

11.30 - 14.00h 
> Comunicacions

14.00 - 16.00h 
> Dinar

16.00 - 18.00h 
> Comunicacions

18.00 - 18.15h 
> Descans

18.15 - 19.00h 
> Comunicacions

DISSAbTE 15 DE DESEmbRE
09.00 - 11.00h 
> Comunicacions

11.00 - 11.15h 
> Descans

11.15 - 13.15h 
> Visita: Descobreix la ciutat de Vic i el seu patrimoni 
arqueològic. A càrrec d’Imma Ollich i Montserrat de 
Rocafiguera

13.15 - 13.45h 
> Comunicacions

13.45 - 14.00h 
> Conclusions finals i clausura de les Jornades

es Jornades d’Arqueologia de la Catalunya central 
neixen l’any 2010 amb la ferma voluntat de ser una 
eina útil de difusió i coneixement en què es pretén 

posar a l’abast de  professionals, investigadors i estudiants els 
resultats de totes les intervencions arqueològiques portades a 
terme cada dos anys a la Catalunya central.
 
Malgrat el context de crisi econòmica actual, que també ha 
afectat l’activitat arqueològica, des del Serveis Territorials a la 
Catalunya central considerem del tot necessari donar conti-
nuïtat a aquest esdeveniment, perquè és un instrument per a 
la difusió del coneixement científic en el nostre entorn social, 
i a més permet anar cohesionant  el territori que conformen 
les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el 
Solsonès.

Les segones jornades se celebraran a mitjan desembre 
d’enguany a la ciutat de Vic, a la sala d’actes del Museu Epis-
copal. Respecte a la primera edició, s’ha volgut implicar, de 
manera directa, en l’organització i amb  suport científic la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb projectes d’investigació vinculats al nostre terri-
tori. La intenció és anar obrint  al món universitari i als cen-
tres de recerca de la Catalunya central a participar activament 
en aquest esdeveniment. 

De les 205 intervencions portades a terme durant els anys 
2010 i 2011 s’exposaran els resultats de les més interessants 
mitjançant petites comunicacions. De la resta, se’n podrà te-
nir informació a les actes corresponents que s’editaran du-
rant el 2013. A més, tal com havíem plantejat en les prime-
res jornades, hem volgut introduir-hi un tema monogràfic 
relacionat en l’àmbit territorial on se celebren les jornades. 
En aquest cas es donaran a conèixer i es debatrà sobre les 
darreres intervencions prehistòriques a la comarca d’Osona, 
amb clars exemples d’assentaments a l’aire lliure que han 
aportat importants novetats que amplien i milloren substan-
cialment el nostre coneixement de l’ocupació a la plana de 
Vic del neolític a l’edat del  bronze (c. 5000-1500 cal BC). 
Tampoc podíem desaprofitar l’estada a la ciutat de Vic i hem 
programat un recorregut en diferents indrets on hi ha hagut 
troballes arqueològiques que ens permetran tenir una altra 
visió de la història.

En el marc d’aquestes segones jornades presentarem les actes 
de les I Jornades fetes a Manresa durant l’octubre de 2010.
 
L’arqueologia ha de ser un debat científic, però aquest co-
neixement també forma part del bé comú i, per tant, ha 
d’arribar a la societat. Per això convidem també a  assistir-hi  
a tots aquells que volen aprofundir una mica més en aquest 
món tan apassionant i ric.
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