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Ajuntament d’Arbeca

Els Vilars és un jaciment protohistòric situat a l’extrem nord de la comarca lleidatana de les Garrigues. Els treballs 
desenvolupats �ns ara han fet palesa l’existència d’un fortalesa de la primera edat del ferro amb una ocupació continu-
ada �ns al període ibèric ple (VIII-IV aC).
A la importància d’aquesta seqüència estratigrà�ca per al coneixement del procés de transcició de la primera edat del 
ferro a l’època ibèrica a la Catalunya Occidental, cal afegir-hi l’interès de les seves excepcionals estructures defensives 
-muralla, torres, portes,camp frisi i fossat-, que converteixen al jaciment en un monument singular a nivell europeu.

ELS VILARS 2016

El contingut del programa pretén introduir els i les participants en totes les tasques 
bàsiques de la formació metodològica i teòrica de les noves especialitzacions en 
arqueologia (planificació de la recerca, excavació, registre i explotació de les dades).
El curs compaginarà diàriament activitats teòriques i pràctiques a la Fortalesa dels 
Vilars, en les quals s’oferiran coneixements d’arqueologia de camp a través de 
l’experiència en excavació.

Tant l’allotjament com la manutenció 
són facilitats per l’organització: es 
disposa d’un espai cedit per 
l’Ajuntament d’Arbeca, amb lliteres i es 
menja en un restaurant d’Arbeca.
És necessari dur llençols o sac de dormir.

El tríptic i la butlleta de preinscripció es 
troben disponibles a la web del jaciment, i 
s’han d’enviar a:

La data límit d’admissió és el 20 de maig. 
Amb posterioritat a aquesta data es 
notificaran les acceptacions i es procedirà 
als tràmits de matrícula del curs.

elsvilars@historia.udl.cat

MÉS INFORMACIÓPREINSCRIPCIONS I TERMINISALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ

CURS TEORICOPRÀCTIC D’ARQUEOLOGIA
i

CAMPANYA D’EXCAVACIONS
ARBECA, del 27 de juny al 15 de juliol
75€ (Inclou allotjament i manutenció)

Aquest es complementa, la darrera setmana, amb la 
Campanya d’excavacions, de manera que es tindrà 
l’oportunitat d’ampliar els coneixements adquirits 
durant el curs, contribuint al conjunt de tasques que 
comporta la recerca arqueològica sobre el terreny. 
Això implica excavació, registre, dibuix de plantes i 
seccions, rentat, tria de sediments i classificació de 
materials.


