FITXA D’ACTIVITAT

26 ABRIL 2017

XERRADA A LA SEU DEL CEC:
LES SOCIETATS CAÇADORES, RECOLECTORES DE LA PREHISTORIA CASTELLONENCA.
DATA ACTIVITAT

Dimecres 26 d’abril.

LLOC I HORA CS

19:30 h, SEU DEL CEC

CONFERENCIANT

JOSEP CASABÓ BERNAT
Doctor en Prehistòria i Arqueologia per la Universitat de
València, és arqueòleg Inspector de la Direcció Territorial
d'Educació, Cultura i Esport a Castelló. i membre del Consell Assessor d'Arqueologia i Paleontologia de la Consellería de Cultura, Educació i Ciència.
Entre 2014 i 2016 va ser Director del Museu de la Valltorta. Té una gran experiència professional, havent participat
en diversos grups de recerca, en excavacions i estudis
d'art rupestre. Les seues publicacions són nombroses.

ENTRADA LLIURE

26 dimecres

XERRADA A LA SEU
LES SOCIETATS CAÇADORES, RECOLECTORES DE LA PREHISTORIA CASTELLONENCA.
Les terres de Castelló han sigut la llar de milers de generacions que ens han precedit en el temps.
Les investigacions arqueològiques constaten la nostra presència per aquestes terres uns quatre-cent
mil anys enrere, això implica que, al menys, han passat per ací tres especies humanes diferents. Eixos
humans van sobreviure en un ambient i paisatge dur i canviant. Van haver d'afrontar crisis climàtiques
només amb l'ajut de la seua intel·ligència i amb eines senzilles que no garantien ni molt menys la seua
supervivència. Però tingueren èxit, i la prova d'això som nosaltres, els seus descendents.
A Castelló hi ha importants jaciments arqueològics del paleolític mig i superior. Alguns han deixat
restes humanes de gran interès com els neandertals del Tossal de la Font a Vilafamés. Altres tenen
dipòsits arqueològics molt rics on s'han trobat peces d'art moble, com és el cas de Cova Matutano,
Can Ballester i Blaus, a Vilafamés i La Vall d'Uixó respectivament. L'art parietal, tan important en altres
llocs com el Cantàbric, és escàs a casa nostra, encara que troballes recents suggereixen que potser
no hem sabut mirar on toca.
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