Visita

El poblat de la Draga
El Neolític antic en un entorn lacustre
Presentació

La Draga és un jaciment del Neolític antic —datat fa més de
7.000— situat a la vora del llac de Banyoles. La seva
excepcionalitat rau en el fet que les condicions d’humitat han
propiciat unes condicions òptimes per a la conservació de
matèries orgàniques vegetals que no es conserven en altres
jaciments d’aquest moment (eines de fusta, cistelleria, cordes,
elements arquitectònics…).
Les excavacions arqueològiques a La Draga es van iniciar el 1990
i, des de llavors, les tasques de recerca han proporcionat molta i
variada informació sobre les primeres comunitats neolítiques de
la Península ibèrica. Els seus habitants explotaven els recursos
silvestres d’aquest entorn d’aiguamolls a l’hora que s’introduïen
els primers conreus i ramats d’espècies domèstiques.

Professor

Albert Rubio
Dr. en Prehistòria per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en
Antropologia per la Universitat de Barcelona. Investigador del
SERP (Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques- Universitat
de Barcelona).

Accessibilitat

Aquesta sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer els llocs visitats amb les explicacions del professor Albert
Rubio. No són necessaris coneixements previs.

Itinerari i horari
 08:30h Trobada a la seu d’Arqueonet (C/Sepúlveda 79 de
Barcelona)
 09:00h Sortida amb el nostre autocar.
 10:45h Arribada al jaciment de la Draga i inici de la visita.
 14:00h Després de la visita, farem cap al restaurant de
Banyoles a dinar.
 16:15h Retorn a Barcelona
 18:00h Arribada a Barcelona

Informació pràctica
Lloc de trobada
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i horari
Diumenge, 17 d’octubre de 2021.
Hora de trobada: a les 8:30.
Durada: tot el dia (veure itinerari)
Preu
105 €
Grup
Grup mínim: 10 persones.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Serveis inclosos

Acompanyament, guiatge i explicacions del professor Albert Rubio durant tot el dia, transport privat en
autocar, entrades.

Serveis no inclosos

Àpats, extres personals i qualsevol servei no indicat a l’apartat ‘Serveis inclosos’.

Nota: Tot i que els àpats no estan inclosos, Arqueonet farà la reserva per a tot el grup, per tal de facilitar i agilitzar el dinar.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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Descripció detallada
El poblat de la Draga és sens dubte és un dels jaciments més importants del Neolític europeu. Aquest
jaciment arqueològic correspon al període neolític antic (cultura cardial) i és un dels assentaments
d'agricultors i ramaders del nord-est de la península Ibèrica més antics. La situació en una zona amb
humitat permanent, actualment coberta de manera parcial per les aigües de l’estany, ha propiciat una
extraordinària conservació de les restes orgàniques sobre materials vegetals, des de les restes de les
cabanes fins als estris realitzats en materials vegetals com arcs, falçs, mànecs d'aixes, cordes, recipients
de fusta, pals cavadors, cullerots i cistells, entre d'altres. Aquest fet fa que la Draga sigui un dels jaciments
cabdals per a estudiar el neolític a Europa i el faci un jaciment molt singular.

En el poblat s’hi troba instal·lat el parc que compta amb un graner i dues cabanes que reprodueixen a
escala real, com eren les cases i dependències dels habitants del poblat. A l’interior s’hi troben reproduïts
objectes i eines que formaven part de la seva cultura material. Des del parc s’explica com era la vida
d’aquests primers pagesos a través de visites guiades, tallers i demostracions tant pel públic escolar com
pel públic general.
Guiats pel Dr. Albert Rubio descobrirem la història d’aquesta apassionant època i podrem visualitzar
algunes de les tasques que es duien a terme per aquella gent com la fabricació d’útils de sílex o la pràctica
de tir; serà com un viatge al neolític en tres dimensions!
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