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  ETNOARQUEOLOGIA DE LA PREHISTÒRIA: 
MÉS ENLLÀ DE L’ANALOGIA 

Etnoarqueología de la Prehistoria: más allá de la analogía 
Ethnoarchaeology of the Prehistory: beyond the analogy 

 
 
 
Dates: 
 
20, 21 i 22 d’abril del 2005 
 
 
Lloc:  
Residència d’Investigadors – C.S.I.C.,  C/ Hospital 64, 08001,   
Barcelona 
Delegació del CSIC a Catalunya,     C/ Egipcíaques 15, 08001,   
Barcelona 
 

                          
 
 
 
 
 
Organització: 
 
Laboratori d’Arqueologia – Institució Milà i Fontanals (CSIC – Catalunya) 
C/ Egipcíaques 15, 08001, Barcelona 
arqueolo@bicat.csic.es 
http://www.imf.csic.es/Arqueologia/Paginas/presen-tot.htm 



 
 
 
Amb la col·laboració de: 
Museu Etnològic de Barcelona, Barcelona 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Barcelona 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Institut de Patrimoni de la Universitat de Girona 
Institució «Milà i Fontanals» del CSIC, Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÈ CIENTÍFIC: 
 
Presidència:  Lluís Calvo Calvo – Delegat institucional del CSIC a Catalunya 
 
· Iain Davidson – University of New England (Armidale, Australia) 
· Jordi Estévez Escalera – Departament d’Antropologia Social i Prehistòria 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 
· Carme Fauria – Museu Etnològic de Barcelona 
· Manuel Gándara – Centro de Cultura Digital – Inttelmex (Chimalistac, Mèxic) 
· Sara M. Nelson – University of Denver (Colorado, Estats Units) 
· Pierre Pétrequin – Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (París, 
França) 
· Ernesto L. Piana –Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) (Ushuaia, Argentina) 
· Raquel Piqué i Huerta – Institut d’Estudis Internacionals (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 
· Meritxell Tous – Departament d’Història d’Amèrica i Àfrica (Universitat de 
Barcelona) 
· Juan Vicent – Instituto de Historia (CSIC- Madrid) 
· Assumpció Vila i Mitjà – Laboratori d’Arqueologia - Institució Milà i Fontanals 
(CSIC – Catalunya) 
 



 
Dirigit a: 
 
Investigadors/es en Humanitats que des de qualsevol disciplina 
(Arqueologia, Antropologia Social i Cultural, Etnografia, Història,...) fan 
recerca sobre les societats prehistòriques d’arreu per entendre els orígens 
de les societats actuals. 
 
 
Llengües oficials: 
Català, castellà i anglès 
 
 
Públic estimat: 
De 100 a 200 participants 
 
 
Quota d’inscripció: 
 
Participants: 
60 € assistència 
120 € amb dret a Actes 
 
Estudiants: 
30 € assistència 
90 € amb dret a Actes 
 
S’estudiarà la possibilitat d’obrir beques d’assistència 
 
 
Publicació: 
 
Prevista dintre de la col·lecció “Treballs d’Etnoarqueologia” (Ed. Servicio 
de publicaciones CSIC - Madrid), recollint les Actes i els debats 
enregistrats que s’hagin esdevingut. 
 
 
 
 



 
 

DINÁMICA DEL CONGRÈS 
 
El Congrès s’estructurarà en torn a tres eixos principals de discussió: 
 
- Conceptes i definicions d’Etnoarqueologia; 
- Etnoarqueologia Aplicada; 
- Arqueologia Etnohistòrica. 
 
Cadascun d’aquests àmbits ocuparà una jornada científica que 
s’estructurarà com segueix: 
- INTRODUCCIÓ al tema mitjançant una ponència, d’uns 45 minuts de 

durada; 
- PRESENTACIÓ d’unes 8 comunicacions, seleccionades prèviament 

entre les diferents propostes, d’uns 25 minuts de durada; 
- TAULA RODONA, coordinada pels ponents i amb la participació de 

tots els comunicants, d’una hora de durada. 
 
 
Sessions: 
 
1ª Conceptes i definicions d’Etnoarqueologia 
 
Coordinadors:  
Manuel Gándara, Centro de Cultura Digital – Inttelmex 
(Chimalistac, Mèxic). 
Sara M. Nelson, University of Denver (Colorado, Estats Units). 
 
Atesa la disparitat en la definició del concepte “etnoarqueologia”, 
en funció del marc teòric del qual es parteix, creiem adient 
fomentar la discussió entre les diferents maneres d’entendre 
aquesta disciplina, per tal de concretar la seva pertinència en 
funció dels casos pràctics, establint els nexes i les diferències més 
significatives entre les diverses propostes. Tanmateix, s’intentarà 
arribar a un consens sobre les limitacions d’aplicació de 
l’etnoarqueologia, superant les simples analogies formals usuals 
en la bibliografia especialitzada sobre el tema. 



 
 
 
2ª Etnoarqueologia aplicada 
 
Coordinadors: 
Pierre Pétrequin, Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) (Paris, França). 
Assumpció Vila i Mijà, Laboratori d’Arqueologia – Institució 
Milà i Fontanals. 
 
En base a les propostes i els conceptes teòrics i metodològics 
esmentats en la primera sessió, es presentaran i discutiran una 
sèrie de casos concrets d’aplicació sobre grups socials de diverses 
àrees geogràfiques. 
 
 
 
 
3ª Arqueologia etnohistòrica 
 
Coordinadors: 
Iain Davidson – University of New England (Armidale, 
Australia). 
Ernesto L. Piana –Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) (Ushuaia, Argentina). 
 
Primerament es discutirà sobre els aspectes teòrics que refereixen 
a la pertinència de la definició “arqueologia etnohistòrica” en front 
“arqueologia històrica” i a la validesa i veracitat de les fonts 
documentals per a la interpretació de grups ètnics aliens a 
aquestes. Posteriorment es presentaran aplicacions pràctiques 
que puguin ser integrades dins d’aquesta subdisciplina. 
 



 
ACTIVITATS PARAL·LELES 

 
 
1) Exposició itinerant dins l’Estat espanyol:  
Viure i morir a la fi del món: els Yamana de Tierra del Fuego 
 
Oberta a tot el públic en general. 
Inauguració: Sala d’Exposicions de la Residència d’Investigadors 
del CSIC – Generalitat de Catalunya 
C/ Hospital 64, 08001, Barcelona 
Durada prevista: del 14 d’abril al 3 de juny de 2005 
 
Conferència inaugural a càrrec de la Dra. Anne Chapman  
Títol ?? 
 
 
 
 
2) Projecció continuada de reportatges audiovisuals (formats 
Vídeo i DVD) vinculats a la temàtica del Congrés, 
Tots els dies de celebració del Congrés i oberta a tot el públic en 
general 
 
 
 
3) Llibreria especialitzada, per a la compra – venda de llibres, 
CD’s, col·leccions i revistes relacionades amb la temàtica del 
Congrés. 
Muntada per l’Organització, amb la col·laboració dels assistents.  
 


