PrehistoPyr ‐ PalMesoPyr
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EL projecte PrehistoPyr ‐ PalMesoPyr

Segona sessió de treball del projecte PrehistoPyr: Les fitxes

Els Pirineus prehistòrics, recursos econòmics i territoris dels caçadors-recol.lectors del Paleolític
superior al Mesolític té com a objectiu científic de caràcter general establir i desenvolupar una
xarxa d’intercanvis d’informació i de punts de trobada per al treball en comú que permeti la
presentació i discussió de resultats que afavoreixin el progrés del coneixement científic entre els
investigadors dels distints territoris de la CTP que participen en aquest projecte (Aquitània,
Aragó, Catalunya, País Basc i Migdia-Pirineus). Els diferents participants tenen en comú
programes d’investigació que s’interessen per la comprensió del funcionament dels territoris
econòmics i d’interacció social dels caçadors-recol.lectors dels Pirineus des de l’aparició de les
industries laminars delﾊ Paleolític superior fins el moment previ al canvi econòmic provocat amb
l’arribada de la producció com a mecanisme principal per a la subsistència.La possibilitat del
rencontre facilita l’intercanvi entre els investigadors, i afavoreix el desenvolupament de noves
investigacions mitjançsnt la participació dels/ i de les joves investigadors/investigadores. Aquesta
xarxa contribueix aixó a reafirmar la seva formació en la investigació en un context de treball
internacional.

•Els passats 29 i 30 de setembre 2011 va tenir lloc a la seu de la Societat de Ciències Aranzadi a
Sant Sebastià , la segona reunió del projecte de la xarxa temàtica finançada per la Comunitat de
Treball dels Pirineus : Prehistopyr . A la reunió van assistir investigadors de les cinc regions
implicades : Aquitaine, Midi - Pyrenées , Euskadi , Aragó i Catalunya , així com dels diferents
àmbits temàtics que constitueixen el projecte : matèries primeres lítiques , matèries dures
animals , fauna i indústria lítica . El desenvolupament de les sessions es va iniciar amb la
presentació de la fitxa que s'ha elaborat per al registre general dels jaciments de l'àrea d'estudi,
així com de la fitxa necessita per als diferents nivells estratigràfics dels mateixos . Després
d'algunes consideracions de millora d'alguns aspectes , es va aprovar el model de fitxa proposat .
Es va acordar que aquesta fitxa tingués un accés lliure per augmentar la visibilitat del projecte a
un públic general que ha de ser el primer beneficiari d'aquest nivell de documentació .
•En les reunions sectorials que van tenir lloc a la tarda es va concloure la definició de les
diverses fitxes temàtiques que s'integren en el projecte

Tercera sessió de treball del projecte PrehistoPyr: El laboratori
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Els antecedents
•La consolidació de la xarxa temàtica PalMesoPyr a partir de la xarxa Prehistopyr
representen ser la suma de dues iniciatives anteriors, una efectuada al 2001 i l’altra al 2006.
•2001 ) " Comportements techniques et econòmiques des sociétés du Paléolithique supérieur
en context Pyrénéen ", coneguda com a iniciativa PCR (http://cths.fr/co/communication.php?id=385)
•2006) " Els Pirineus i les àrees circumdants durant el Tardiglacial . Mutacions i filiacions
tecnoculturals , evolució paleoambiental ( 16000-10000 BP ) " relatiu a la XIV col · loqui
Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà que es va organitzar al novembre de 2006 pel
Museu Cerdà de Puigcerdà la UB i Le Mirail , en la qual la Fundació Marcel Chevalier ja va
participar activament (http://www.igeotest.fr/articles/docs/Jalut-Turu%202006.pdf)

•Els passats 31 de maig i 1 de juny de 2012 ha tingut lloc a la seu d'Huesca de la Universitat de
Saragossa la reunió plenària de la Xarxa Temàtica PrehistoPyr , finançada per la comunitat de
Treball dels Pirineus .
•En les reunions desenvolupades al llarg de dos dies es va concloure el disseny de les fitxes de
jaciments , afloraments , i tecnologies , tant de les indústries lítiques com de les indústries dures
animals que es presentaran a la reunió final del projecte .
•En li reunió s'ha presentat el futur projecte a desenvolupar dins de la xarxa , basat en l' construcció
d'un laboratori virtual , a causa que de moment no sembla que es produeixi l'opertura de projectes (
C) de la CTP a Catalunya , els coordinadors presents han acordat renovar la sol · licitud d'una Xarxa
Temàtica per al proper bienni , centrant-se en el desenvolupament de reunions temàtiques sobre
diversos aspectes relacionats amb l'ús dels recursos , les nocions de territori i el paisatge
•
•s'inclou una imatge de la sortida cultural que va tenir lloc el dissabte dia 2 al jaciment de la font
del Trucho i als canons del riu Vero

•Vuit són els grups implicats entre l'Ebre i la Garona que estudien els períodes paleolític i
mesolític . L'engranatge s'organitza sobre la base de reunions de treball semestral i posa en
comú de resultats científics que fins al moment havien romàs inèdits . Aquest model de
funcionament es mostra particularment eficaç pel que fa a la difusió de la informació ,
afavoreix així les relacions regulars entre els investigadors i permet actualitzar l'estat de la
qüestió , mantenint un esperit de col · laboració , de confiança i d'entesa entre els
investigadors sobre qüestions de la relació entre el medi natural i l'home prehistòric a banda
i banda dels Pirineus

Primera sessió de treball del projecte PrehistoPyr: La web
•El 31 de març del 2011 i l'un d'abril va tenir lloc a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona la presentació i primera
sessió de treball de la Xarxa temàtica finançada per la Comunitat de
Treball dels Pirineus titulada PrehistoPyr .
•La presentació oficial del projecte va anar a càrrec del coordinador
general del mateix , l'investigador del SERP , Xavier Mangado , que va
presentar tant l'organigrama organitzatiu com els objectius i terminis del
projecte i els mecanismes per fer-ho entre els quals destaca , la
realització de fitxes d'inventari dels recursos i la creació de la pàgina web
www.prehistopyr.net associada a un fòrum també a Internet al qual
s'accedeix des de l'esmentada pàgina .
•A la tarda es van reunir les quatre comissions temàtiques en les quals s'ha
dividit el projecte bianual . Arqueozoologia , tecnotipología lítica ,
tecnologia òssia i arqueopetrología , treballant cadascuna d'elles en
l'elaboració de les seves respectives fitxes de bases de dades comunes .
Les sessions sectorials continuar durant el segon dia , donant-se per
acabada la reunió el divendres al migdia .

La continuació del projecte PrehistoPyr: El projecte PalMesoPyr
•Entre el 18 i el 20 d'octubre passat va tenir lloc al Campus -Cerdanya de Puigcerdà , l'última
reunió prèvia del projecte de la CTP PrehistoPyr . En aquesta última reunió plenària que va
servir de cloenda a les activitats de la xarxa temàtica , es van presentar els primers
resultats dels treballs desenvolupats al llarg d'aquests dos anys de funcionament de la xarxa
. A les sessions de treball van participar més de 30 dels membres del projecte , procedents
de les diverses institucions que l'integren . Université de Bordeaux - PACEA , Université de
Toulouse- TRACES , Universitat del País Basc , Unniversidad de Saragossa , Universitat de
Girona i Universitat de Barcelona , així mateix comptem entre els assistents amb la
participació d'Oriol Mercadal , director del Museu Cerdà de Puigcerdà i de Valentí Turu de la
Fundació Privada Marcel Chevalier d'Andorra .
•La reunió matutina va consistir en la presentació de la base de dades i la seva visualització
en pantalla , a través de la pàgina web , tant de les diferents fitxes de jaciments ja
introduïts , com de les fitxes dels quatre àmbits temàtics en els que el projecte de
PrehistoPyr s'ha dividit per l'anàlisi dels recursos biòtics i abiòtics per a l'elaboració dels
utillatges lítics i ossis dels cazadors i recol · lectors entre el 40.000 i el 6.000 . Fruit del
treball desenvolupat pels diversos laboratoris i investigadors implicats s'ha dut a terme
també una primera representació cartogràfica dels jaciments de moment implicats en la
base de dades , base que continuarà augmentant a mesura que els recursos disponibles ens
permetin continuar la seva implementació.
•La reunió va permetre també la presentació als assistents de la sol · licitud de xarxa CTP
PalMesoPyr com a mecanisme de treball entre les diverses institucions implicades fins a la
dati en el projecte per al reconeixement de problemes a analitzar i l'elaboració de
workshops de treball per al debat dels mateixos .
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