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El projecte es planteja analitzar des de la perspectiva de l’arqueologia del paisatge els
territoris com a espais culturals en totes les seves dimensions: mediambiental, social i
humana. La recerca es planteja de manera pluridisciplinar i diacrònica, amb l’objectiu
d’avaluar l’acció antròpica i les interaccions societat-medi al llarg del temps, analitzant
variables diverses del paisatge, a través del creuament de les dades obtingudes de les
diferents disciplines contemplades, paleoecològiques, històriques i arqueològiques.
Els estudis a la plana de l’Empordà són continuació de les recerques dutes a terme al
quadriennal 2014-2017 (Teramar) a la plana de l’Empordà i responen a un objectiu general
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doble. D’una banda, l’estudi dels espais agraris relacionats amb la implantació territorial de
la ciutat grecoromana d’Empúries i la verificació sobre el terreny de les propostes sobre
centuriacions. D’altra banda, dur a terme també l’estudi del poblament rural i l’ocupació del
territori d’Empúries, centrant-nos especialment en els jaciments que comprenen una
cronologia de l’ibèric a l’antiguitat tardana (VII aC-VII dC), comprenent doncs la
colonització grega i el període romà.
Aquest projecte està finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(CLT009/18/00097).
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