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Projecte de recerca: E m por dà ( G ir ona)
L 'E volucio a llarg termini dels paisatges
culturals de l'E mpordà
U na perspectiva interdisciplinar dels darrers 3500 anys.
P r esentació

Empordà

Al llarg de la seva història l'Empordà ha estat una regió de pas i de contactes entre poblacions que ha generat un
registre arqueològic i històric molt ric. Durant els últims 3500 anys, des de l'Edat del Bronze fins l'época actual,
inclosos els períodes ibèric, romà i medieval, l'Empordà presenta una seqüència ben desenvolupada de canvis
en l'estructuració de l'espai polític. Aquesta seqüè ncia ha estat determinada per una diversitat de processos
històrics com conquestes, colonitzacions, migracions, que estan relacionats amb els canvis de les estratègies
econòmiques d'explotació social de la natura. En un cert sentit, la història de l'Empordà pot ser considerada
també la història dels conflictes per l'ús de la terra.
E ixos r ecer ca: pr ojecte E m por dà
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O bjectius del pr ojecte

El projecte Empordà,
subvencionat per la
Comissió Europea, va
sorgir d'una proposta de
recerca interdisciplinar
integrada en què
col.laboren especialistes
de diferents àmbits del
saber: arqueologia,
història, ecologia,
geografia i geologia.

1.)

Generar una millor comprensió de les complexes qüestions implicades
en els conflictes contemporanis sobre l´ús de la terra i resituar aquesta
problemàtica en el seu context socio-històric.
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2.) Demostrar que els principis

organitzatius dels paisatges
culturals de l'Empordà han
canviat al llarg del temps en
relació a les polítiques i als
sistemes econòmics dominants.

Iberic

Mapes de l'evolució històrica del poblament i de l'ús de la terra :
periodes ibèric i romà de la zona del Montgrí.(restitució 3D)

geogràfiques, ecològiques,
demogràfiques i de la
gestió dels recursos en un
esquema de recerca que
tingui en compte la
importància de l'escala de
l'observació (local,
comarcal, regional) en
l'anàlisi de la dinàmica dels
conflictes per l'ús de la
terra.
Mapa del risc d'aparició d' incendis (un
dels principals motius de conflictes actuals)
en l'Empordà a partir de dades
ecológiques, demogràfiques i geogràfiques

F itxa tecnica del pr ojecte:
L abor ator i d'A r queologia
C / T rias Fargas 25-27,
Despatx 249. Edifici Jaume I
Universitat Pompeu Fabra
08005 Barcelona.
T elf.: 93 5422695
Fax: 93 5421620

T ítol del projec te: Human E c odynamic s and land us e c onflic t: monitoring degradation-s ens itive
enviroments in the E mpordà, north-eas t S pain.
Inic i: A bril 1996
Inves tigadors /res : Univers itat P ompeu F abra (Marina P ic azo, V ic tor F arias , E lis enda C urià),
Univers ity C ollege L ondon (J ames Mac G lade), Mus eu d'A rqueologia de C atalunya (R amon B uxó )
Univers itat A utó noma de B arc elona (F ranc ois e B reton, David S aurí, F ranc es c R omagos a, Neus
Martí, P ere S erra), Univers itat de G irona (R os a C ongos t, E nric S aguer) i Narc ís C arulla .
F inanc iac ió Unió E uropea. DG XII P rograma del C lima i Mediambient.

web: http:\\www.upf.es\larq e-m ail: laboratori.arqueologia@ grup.upf.es

Mapa d'usos del sòl en l'Alt Empordà
de 1995, elaborat mitjançant SIG. Es
vol estudiar els canvis produits per
l'evolució de la gestió de la terra i les
activitats relacionades amb el turisme
en els últims quaranta anys.

4.) Crear una base de dades

referenciades espaialment a partir
de les imatges de sat l.lit, dels
sistemes d'informació geogràfica
(SIG) i de les tècniques de
modelització dinàmica per arribar a
una representació dels canvis de les
activitats agrícoles, industrials i
turístiques i proporcionar als
polítics i gestors, un instrument que
faciliti la gestió dels recursos.

Dis s eny: P. B ás c ones

3.) Integrar les dades

R omà

