Hola a Tothom!

DATA I HORA:

Aquesta vegada el tema que tractarem serà
l’arqueologia i el patrimoni cultural.

Dimecres 4 de novembre.

Ens acompanya l’arqueòleg Quim Tremoleda,
que del seu Lladó natal, a la Garrotxa
d’Empordà, va anar a viure al Palau del Vent i
treballa a l’antiga Empúries, el paisatge més bell
que hagi esculpit mai la tramuntana.
Joaquim Tremoleda Trilla ens parlarà de
l’actualitat del jaciment emporità, l’any següent
a la celebració del centenari de l’inici de les
excavacions, i també dels diversos projectes
d’arqueològics i de patrimoni en què participa.

Restaurant “Santaló 103”
Santaló 103
A les 21.00h
PREUS:
Preu socis: 25 €
Preu no socis: 28 €
*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci! :-)
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

És conservador-arqueòleg del Museu
d’Arqueologia de Catalunya – Empúries, llicenciat en arqueologia per la UAB l’any 1985, i doctor per la UdG,
amb la tesi “Ceràmiques de producció local al N.E. de Catalunya”, que posteriorment va publicar com Industria
y artesanado cerámico de época romana en el nordeste de Catalunya. (Época augústea y altoimperial).
Ha dirigit nombroses excavacions (Empúries, Vilauba (Camós), Ermedàs (Cornellà del
Terri), La Quintana (Cervià de Ter), La Font del Vilar (Avinyonet de Puigventós), Ca
l’Oller (Santa Perpètua de Mogoda).
Ha participat i participa en diversos projectes de recerca del Ministeri. Ha excavat a
Tusculum, ciutat del Laci, en un projecte coordinat de la Escuela Española de Historia
y Arqueología en Roma.
Ha publicat nombrosos llibres i articles especialitzats sobre l’Empúries grega i romana
i sobre la romanització del nord-est català, en revistes nacionals i estrangeres. També
ha realitzat treballs de síntesi sobre l’antiguitat de la comarca, a Història de l'Alt
Empordà, 2000; Atles Comarcal de Catalunya - Alt Empordà, 2000, 61-83; així com
d’història local, centrats especialment en Lladó.
És director de la col·lecció Guies de Patrimoni Local, editada per la Diputació de Girona. És el tresorer de
l'Institut d'Estudis Empordanesos de Figueres i membre del consell de redacció dels Annals que edita l'Institut
d'Estudis Empordanesos des del 1995.
Enguany impartirà una assignatura d’art romà al màster de recerca de la Universitat de Girona.
Us hi esperem!

