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Presentaci6
El

patrimoni arqueologic del Baix Vallds
N,4ollet i,

en concret, a I CEM,

l'a rqueologia ha estat una
que ha passat quasi be sempre de pu ntetes. D'una

tem:tica
banda, Mollet ha esdevingut una illa de desconerxement en
un Vallds on les troballes arqueoldgiques hi sovintegen. l, de l'altra,
la manca d'arquedlegs en el CEM ha propiciat un buit de recerca.
Vlll Jornades de Tardor del CEM, que van tenir lloc del 21 d'octubre
al 13 de novembre de 2005, van ser concebudes com un deure i un
repte. Un deure, en el sentit de comen(ar a prestar atenci6 a la
recerca arqueoldgica, i un repte, derivat de l'organitzaci6 d'unes
jornades que naixien en un context aparentment decebedor.
Les

Els primers passos en l'organitzaci6 de les Jornades, iniciats

a la pri-

mavera de 2005, van consistir en demanar ajuda a l'arquedleg i amic
del Museu de Granollers Jordi Casas i Perez que, a partir d'aquell
moment, es converti en coorganitzador de l'esdeveniment. Uns dies
m6s tard, l'atzar ens va dur a visitar el Museu Municipal de Montmelo,
on vam trobar una breu iacurada exposici6 arqueologica isobretot
les entusiastes explicacions de la seva conservadora: Montserrat Tenas

iBusquets, a qui no va costar gaire convdncer per col.laborar en
l'organitzaci6 de les.lornades. Tambd de manera casual, ens van
recomanar que parl6ssim amb en Pere Garcia iBatalla, un aficionat,
seguidor i coneixedor com pocs de l'arqueologia del seu municipi:
Santa Perpdtua de Moqoda. Per tant, les jornades de Tardor del
2005 van ser un esdeveniment fruit de la col.laboraci6 entre perso
nes de diferents entitats: el CEM, el Museu de Granollers, el Museu
Municipal de lvlontmel6 iel crup Pro-Arqueologia i Histdria de Santa
Perpdtua de Mogoda.
jornades es van estructurar en cinc sessions, la primera dedicada
a la gesti6 del patrimoni arqueoldgic del Baix Vallds; la segona, centrada en el lleqat prehistdric d'aquest territori iel m6n iberoromd, i
Les

/oTet
les tres restants, dedicades a visitar in situ alguns dels principals
jaciments i equipaments on es conserva el patrimoni arqueoldgic dels
pobles baix vallesans. A m6s a m6s de les pondncies i les visites, la
segona sessi6 tamb6 va tenir un contrapunt mes ludic idivulgatiu,
que va consistir en una degustaci6 comentada de menges ibeuratges
segons receptes de la Roma lmperial, un taller-degustaci6 de la cervesa
que bevien els ibers i una escenificaci6 sobre les diferdncies socials a
l'bpoca ibdrica.
La monografia que teniu a mans recull, per escrit, una bona mostra
de les pondncies i les visites que van tenir lloc a les Jornades.
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