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PRESENTACIÓ I AGRAÏMENTS
Aquest 2011 l’Associació Arqueològica de Girona publica el número 19 de la seva revista: Quadern de Prehistòria Catalana.
És un Quadern que segueix la línia de treball dels darrers deu anys: documentar les màximes novetats possibles referents a la investigació del període paleolític a la bioregió de
Girona des d’una doble vessant: la científica i la social.
Aquest Quadern recull aspectes diversos relacionats amb la història més antiga del
nostre territori: l’excavació d’avantguarda que té lloc des del gener de 2011 en un
jaciment neandertal situat a només dos quilòmetres de la catedral de Girona (a Domeny); el projecte d’arqueologia social a la cova ‘Bauma d’en Noguer’; la didàctica
de la prehistòria als instituts d’educació secundària; una reflexió sobre l’ofici de prehistoriador. A més, el Quadern, també descriu les activitats pròpies de l’Associació
al llarg de l’any 2011 (sortides de camp, publicacions, divulgació de la prehistòria a
través de la ràdio...).
El Quadern és una prova més que la societat civil gironina continua ben viva malgrat la
crisi que es respira arreu. A Catalunya tenim la sort que existeixen nombroses entitats
i persones que potser no criden molt l’atenció als mitjans de comunicació però que desenvolupen un treball silenciós, constant, eficient, i que és cabdal per la pervivència de
la nostra cultura. Aquests individus i col·lectius mereixen tot el nostre reconeixement perquè són els qui realment construeixen dia a dia la identitat nacional del nostre país.
El proper any 2012 serà especial pel nostre centre d’estudis perquè celebrarem el
40è ANIVERSARI de la nostra fundació. A més també serà el 40è aniversari del
descobriment del paleolític inferior a Catalunya que va tenir lloc l’any 1972 arran
de les troballes pioneres de la nostra entitat al jaciment del Puig d’en Roca. I tot
això coincidirà amb la publicació del vintè número de la nostra revista, el Quadern
de Prehistòria Catalana. Per tant, el 2012 serà per l’Associació un any emotiu per
partida triple.
Les activitats i estudis que es publiquen en aquest Quadern de Prehistòria Catalana número 19 no haurien estat possible sense les persones que esmentem a continuació i a les
quals volem manifestar el nostre agraïment més sincer:
•
•
•
•

A Montse Freixa de l’empresa ATICS S.L. per haver posat en moviment la intervenció
arqueològica del jaciment de Domeny aquest 2011.
A Isabel Rodà, Marta Prevosti i Isidre Pastó de l’ICAC (Institut d’Arqueologia Clàssica
de Tarragona) per la coordinació científica de l’excavació a Domeny.
A ABERTIS AUTOPISTAS pel finançament de l’excavació prehistòrica d’aquest 2011
a Domeny.
A les arqueòlogues territorials de Girona, Susana Manzano i Montserrat Mataró, per la
seva tasca de protecció, investigació i divulgació del patrimoni arqueològic a Domeny.
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Als arqueòlegs que han participat a la campanya arqueològica de Domeny:
Didier Joly, Quim Grau, Anna Bordas, Xavi Aguelo, Maria Alabau, Rosa Amigo,
Toni Blázquez, Xavier Calahorro, Sílvia Callavé, Eduard Clemente, Míriam Esqué,
Andrea Ferrer, David Franquesa, Riccardo Frigoli, Francesc Garcia, Robert Garcia,
Sergio Ibáñez, Lluís Joan, Carles Navarro, Toni Prados, Miquel Rovira, Marina
Sánchez, Judit Serradell, Karim Tarbai.
A Josep Vallverdú i Bruno Gómez de l’IPHES (Institut de Paleoecologia Humana i Evolució
Social) per la seva col·laboració en les analítiques de Domeny.
A Dani Soler de l’empresa TROCSAM per proporcionar-nos la maquinària pesada
durant la remoció de terres a Domeny.
A nucli dur de Ràdio 90 (Xevi Baca, Josep Cuèllar i Àngel Serrat) per donar-nos confiança i continuïtat en l’emissió del programa radiofònic de divulgació de prehistòria
Pedra a Pedra. Escolta la prehistòria.
A Cèsar Escobedo de Ràdio Cabrera per la retransmissió de la primera temporada del Pedra a Pedra. La història dels antics garrotxins en aquest mitjà
audiovisual.
A Carles Serra i Núria Pascal per haver-nos donat l’oportunitat de participar en la
presentació radiofònica de l’Agenda Llatinoamericana de l’any 2011.
A Pau Martín per escollir aquesta revista a l’hora de publicar la seva experiència
sobre la didàctica de la prehistòria als instituts d’educació secundària.
A Eudald Carbonell de l’IPHES per col·laborar en aquest Quadern tot presentant un
article i també per la seva oportuna visita a l’excavació de Domeny.
A Vanessa Altès i Cinta S Bellmunt per les seves gestions en l’article que l’Eudald
Carbonell presenta en aquest Quadern.
A Ramon Viñas de l’IPHES per la seva resposta immediata i la seva valoració sobre
un tema relacionat amb l’art prehistòric del nostre país
A Jaume i Ferran del Restaurant la Banyeta per permetre’ns realitzar una demostració
de prehistòria durant la Segona Mostra de la Birra i el Vi que va tenir lloc el novembre
de 2010 a Palol de Revardit.
A Judit Pujadó, Xavier Cortadelles i Fina Poch per les seves gestions en la publicació
d’un article sobre la cova ‘Bauma d’en Noguer’ a la Revista de Girona.
A Alfons Petit del Diari de Girona per publicar els nostres articles de divulgació de
prehistòria al seu Dominical.
A la Societat Catalana d’Arqueologia per haver mostrat el seu interès en les nostres
publicacions.
A Àngel Serrat i Francesc Payola per la seva participació a l’excavació de la cova
‘Bauma d’en Noguer’ durant les darreres setmanes de l’any 2010
Finalment, al Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona per editar,
un any més, un nou número de la nostra revista, el Quadern de Prehistòria
Catalana.
Associació Arqueològica de Girona
Girona, 1 de novembre de 2011

