
CURS D’ARQUEOLOGIA
Arqueofurtivisme. L’estudi de les intervencions 

arqueològiques il·legals
Curs impartit pel Dr. Joan-Carles Alay i Rodríguez
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El curs tindrà lloc del 15 al 19 d’octubre de 2018, de 18.30 a 20.30 h, a l’aula 206 de la Facultat de Geografia 
i Història de la Universitat de Barcelona (c/Montalegre, 6-8). Es completarà amb una sortida, el dissabte 20 
d’octubre, a Cabrera de Mar. 

Programa
• Dilluns dia 15 d’octubre: Arqueofurtivisme. Concepte. Marcs històric, jurídic, criminalístic i 

criminològic. Casos i possibilitats d’estudi.

• Dimarts dia 16 d’octubre: Indicis materials i conductuals de l’activitat arqueofurtiva. 

• Dimecres dia 17 d’octubre: Tipologies i perfilacions criminològiques. Perfil demogràfic, modus 
operandi, conductes motivacionals i derivades.

• Dijous dia 18 d’octubre: Protocols d’actuació per part dels arqueòlegs i dels cossos de seguretat i 
valoracions econòmiques dels danys. Casos pràctics.

• Divendres dia 19 d’octubre: Els escenaris de l’arqueofurtivisme: Cabrera de Mar (El Maresme). Anàlisi 
de casos d’espoli ocorreguts a la Vall de Cabrera

• Dissabte dia 20 d’octubre (tot el dia): Sortida a Cabrera de Mar. Al matí, visita comentada als jaciments 
de Ca l’Arnau-Can Mateu, Can Benet i Can Modolell; a la tarda, visita al poblat ibèric de Burriac, per a 
analitzar sobre el terreny diverses activitats arqueofurtives en els llocs dels fets.

Preu del curs amb la sortida inclosa: socis de la SCA: 70€ 
 no socis: 80€

Places limitades. El preu inclou el curs i el transport a Cabrera, així com l’entrada a tots els jaciments i el gui-
atge. No inclou el dinar del dia 20 d’octubre. Per inscripcions: Secretaria de la SCA, c/València, 225, àtic 3a, 
Barcelona, de dilluns a divendres de 17.30 a 20 h o en el mateix horari per tel: 934 673 004 o per E-mail: sca@
scarqueologia.com

Només es considerarà inscrit aquell qui hagi fet el pagament corresponent al compte ES23 2100 0833 0402 
0056 2465

Curs organitzat per la Societat Catalana d’Arqueologia amb el suport de la Facultat de Geografia i Història – UB.

La Universitat de Barcelona reconeix aquest curs amb 1 crèdit de lliure elecció  
pels Graus d’Arqueologia, Història i Història de l’Art


