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"Un centre de recerca geo-arqueològica
del Mediterrani."

Que és el Laboratori d'Arqueologia?
El l Laboratori d'Arqueologia del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ha
estat creat per servir de suport a les activitats de recerca relacionades amb l'estudi de materials
arqueològics. Dins d'aquestes activitats de suport, s'ha donat especial atenció a treballs de camp,
desenvolupaments metodològics i procediments analítics aplicats en l'àmbit de l'arqueologia
mediterrània.
El treballs de camp s'han dirigit vers l'estudi d'assentaments i necròpolis de les excavacions de
jaciments arqueològics d'•poca fenicia: Tir (al Líban), Cerro del Villar (a la desembocadura del
riu Guadalhorce), la vall del Higuerón (Nerja-Frigiliana) i necròpolis de Lagos (VŽlez-Màlaga),
col·laborant tambŽen les excavacions del jaciment tart•ssic de Cruz del Negro (Carmona,
Sevilla); així com tambŽes dedica a l'estudi i reconstrucció del paisatge des de una perspectiva
històrica multidisciplinar: projecte Empordà (Girona).

Que fem?
La tasca desenvolupada pel Laboratori, tant en aquestes excavacions, com en l'estudi i
reconstrucció del paisatge, s'ha centrat en la documentació complerta del registre arqueològic:
cartografía, planimetria, dibuix tècnic i informatització del registre en bases de dades.
El centre ha ofert la possibilitat als seus investigadors d'aplicar sofisticats procediments analítics
en els seus treballs, en especial sobre qüestions relacionades amb sistemes informàtics de
tratament de la informació geogràfica (S.I.G), anàlisi morfomètrics d'artefactes arqueològics i
estudis quantitatius de la distribució de béns de producció, simulació informàtica de processos
socials a través d'Intel.ligència Artificial, anèlisi informàtic per la modelització i tractament
d'imatge i tècniques analítiques de seriació i datació dels contextes arqueològics.
Les àrees de treball en que s'estructura el Laboratori són les següents:

1. PROJECTES DE RECERCA:
Necròpolis fenícia de Tir (Líban) -poster 2
Jaciment feninci del Cerro del Villar (Màlaga)poster 3
Projecte Empordà (Girona) poster 4
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2. DIVULGACIÓ

I COL·LABORACIONS
ó del Laboratori
Projecte EUROGAME (un projecte interdisciplinar de joc amb una finalitat
àctica, divulgativa i de servei) poster 5

3. PUBLICACIONS

Cuadernos de Arqueología Mediterranea.

4. SERVEIS

ífico-èŽcnics a tercer dins de

Qui som?

El Laboratori d'Arqueologia, sota la direcció de Maria
Eugènia Aubet Semmler,està integrat per: Marina Picazo, J.
A. Barceló, Pedro Bascones, Ramon Buxò, Elisenda Curià: ,
Ana Delgado, Antonio Fernández, Guillem d'Efack Fullana,
Mari Carmen Jiménez, Ricard Marlasca, Mabel Montero,
Francisco Núñez, Mercedes Párraga, Nuria Rovira, Apen
Ruiz, Magdalena Salas, Laura Trellisó

àmbit dels serveis arqueolò gics.

El Laboratori d'Arqueologia de la Universitat Pompeu Fabra ha
estat finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència ("Programa
Sectorial de Promoción General del Conocimiento" PB90-0680
i PB93-0397, PB97-0100) i ha rebut un ajut del Comissionat per
a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (1993)
per al finançament de la dotació i millora de la infraestructura
del material de recerca.
El grup de recerca vinculat al Laboratori ha estat reconegut
com a Grup de Recerca Consoliat per la CIRIT (SGR 95-00261 i
SGR96-00074)
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