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l’Origen de les 
Desigualtats 
Socials a la 
Prehistòria

del 10 al 14 de desembre de 2012
a l’Arxiu Històric i al Museu de Lleida

La difusió del coneixement i de la recerca és 
un dels objectius de la investigació científica. 
El Grup d’Investigació Prehistòrica de la Uni-
versitat de Lleida té entre les seves línies priori-
tàries d’actuació la divulgació de la recerca 
arqueològica i prehistòrica.

La Setmana de la Prehistòria pretén d’aquesta 
manera omplir un buit en les activitats cultur-
als lleidatanes en aquesta matèria que, tot i 
ser-hi presents, són força esporàdiques.

La Setmana de la Prehistòria permet escoltar i 
dialogar amb prestigiosos investigadors en la 
temàtica escollida cada any. Obertes a tothom 
i concebudes per apropar el coneixement 
científic a la ciutadania, són d’utilitat tant per 
a estudiants universitaris com per a professio-
nals, professorat de secundària, aficionats i 
tothom interessat en la prehistòria.

Los Millares 
Depto. de Prehistoria y Historia Antigua, Universidad de Granada
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA
Lloc: Museu de Lleida

Divendres 14 de desembre,
a les 19 h
Joan B. López, 
(Universitat de Lleida)
“L’expressió material de les 
diferències socials”. 
Taller pràctic d’anàlisi del tema a la plana 
occidental catalana 

Dilluns, 10 de desembre,
a les 19.30 h
Juan Antonio Cámara 
(Universitat de Granada)
“Territorio y desigualdad social en el 
Calcolítico del sureste de la Península 
Ibérica: Los Millares”.

Dimarts 11 de desembre,
a les 20.00 h
Vicente Lull 
(Universitat Autònoma de Barcelona)
“Sociologia i arqueologia. El cas argàric”.

Dimecres 12 de desembre,
a les 20.00 h
Antoni Ferrer Rotger 
(Museu de Menorca)
“Processos de diferenciació social en el món 
talaiòtic de les Illes Balears”.

Dijous 13 de desembre,
a les 20.00 h
Joan Sanmartí 
(Universitat de Barcelona)
“Models jeràrquics i models heteràrquics en 
l’organització de les primeres societats 
complexes del nord-est de la península 
Ibèrica”.

CONFERÈNCIES 
Lloc: Arxiu Històric

l’Origen de les 
Desigualtats Socials 

a la Prehistòria

Al llarg de la història les comunitats humanes 
han desenvolupat formes diverses 
d’organització sociopolítica. 
La propietat privada i l’apropiació desigual 
de la producció i la distribució han generat 
les diferències socials i determinat 
històricament les estructures sociopolítiques i 
ideològiques i les relacions amb el medi i 
altres comunitats, així com els instruments de 
control del conflicte social, la ideologia 
legitimadora del poder i la violència 
intergrupal. Les societats de la península 
Ibèrica, des del tercer mil·lenni abans de 
l’era, mostren aquests processos de creixent 
complexitat social i política, caracteritzats per 
l’emergència d’aristocràcies i cabdillatges i el 
desenvolupament de formes estatals 
arcaiques.

Des d’aquesta perspectiva, i a través 
d’indicadors arqueològics com l’urbanisme, 
l’arquitectura, les maneres d’ocupar i explotar 
un territori, els aspectes socioorganitzatius i 
tecnològics de la producció, el consum 
diferenciat, les relacions comercials, les 
panòplies dels guerrers, els aixovars i les 
pràctiques funeràries o la iconografia 
sumptuària, la 7a Setmana de la Prehistòria 
ens aproparà a algunes de les més brillants 
cultures metal·lúrgiques mediterrànies, Los 
Millares, El Argar, el món talaiòtic menorquí i 
els pobles ibers del nord de l’Ebre. I ho farem 
de la mà dels millors investigadors…
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