
La temporada comença dilluns i se centrarà 

La UdL s’ha vist obligada 
a reduir a la meitat les 
persones que treballaran 
en les excavacions 
arqueològiques dels Vilars 

retard en les ajudes de la 
Generalitat, degut al context 

Arbeca
ACN
Des de la UdL destacaven que la 
campanya s’ha vist afectada per 
la paralització durant mesos del 
concurs públic per a projectes 
quadriennals de recerca en ma-
tèria d’arqueologia i paleonto-
logia per al període 2018-2021. 

-
ment que rebran els projectes 
presentats, encara no avaluats, 
condiciona de ple els treballs 
d’enguany”, explicava l’exdirector 
del GIP i col·laborador del grup, 
Emili Junyent. “No podem acollir, 
com era tradicional, el curs teò-

-
possibilitat de rebre estudiants 
de totes les universitats i assumir 
els corresponents costos”, afegia.

Tot i les limitacions, els arque-
òlegs de la UdL treballaran en dos 
zones diferents del jaciment iber. 
A l’interior del recinte, les exca-
vacions se centraran en les cases 

 Pla general dels treballs d’excavació a les cases de 

del barri sud-oest i la placeta dels 
forns durant l’etapa inicial del po-
blat. En l’exterior, analitzaran les 

-
-

ta. Una quinzena de membres del 

(GIP) de la universitat i estudian-
tat de la menció d’Arqueologia 

aquestes excavacions des del di-

Pel que fa a l’arquitectura do-
-

sant és l’existència, en una casa 
de grans proporcions, d’un siste-

-
tal·lat abans d’anivellar el terra 

sobre el qual es va construir el 
paviment”, destacava Junyent. Pel 

i funcionament sincrònic i, sobre-
tot, en la interpretació de l’espai 
com un obrador de pa comunita-
ri, per les seues implicacions soci-
als i econòmiques.

-
cal de la Noguera i l’Associació 

-
vant, un any més, una nova edició 
del Mulla’t segur/a per la Trans-
segre
de sensibilització dirigida als joves 

sexual i embarassos no desitjats. 

gratuïtament uns 1.000 preserva-
-

gre, que anirà del 13 al 15 de juliol. 

es farà a Balaguer el dissabte, 14 
de juliol, en el moment del lliura-
ment de la documentació als par-

-
niques de les embarcacions. 

-

Trepat, va acollir dijous una jor-
nada sobre imatge i competèn-

-

emmarcat dins el programa 
innovador anomenat 

. En aquest cas, la 
sessió va comptar amb la par-

Durant la jornada una seixan-

empreses adquiriren coneixe-
ments i experiències que po-
dran incorporar a les seves or-
ganitzacions. El programa està 
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