NOTA DE PREMSA
Conferència:
Conferència “Neandertal, l’espècie humana controvertida”, a càrrec del Dr.
Antoni Palomo
Data: 5 de maig de 2018 a les 19.00 h.
Lloc: Auditori Miquel, Vincke & Meyer del Museu del Suro de Palafrugell

El Dr. Antoni Palomo farà una conferència
conferència al Museu del Suro de Palafrugell
sobre els Neandertals.
Neandertals.
Els últims neandertals van poblar el sud de la península ibèrica fa entre
35.000 i 28.000 anys. El Museu del Suro acull l’exposició "Neandertals a
Catalunya", mostra que fa una revisió didàctica sobre la presència d'Homo
neanderthalensis al món i més concretament a Catalunya.
La conferència anirà a càrrec del Dr. Antoni Palomo, professor associat al
Departament de Prehistòria de la Facultat de Filosofia y Lletres de la
Universitat Autònoma de Barcelona, on realitza classes de Prehistòria i, per
altra banda, les pràctiques de camp del Grau d’Arqueologia, al jaciment
neolític lacustre de la Draga, excavació que codirigeix des de el año 2000. És
conservador de Prehistòria del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Doctorat
l’any 2012 amb el treball “Tecnologia lítica i de la fusta de la prehistòria recent
al nord-est peninsular. Anàlisi tecnomorfològica i experimental”.
També és fundador, a l’any 1992, de l’empresa Arqueolític, especialitzada en
l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic.
Ha participat en un gran nombre d’intervencions arqueològiques en el camp de
la prehistòria i, mitjançant la seva empresa ha fet un treball important en la
difusió, tant en els espais acadèmics com en museus o jaciments. Ha realitzat
reproduccions arqueològiques de tota mena, tant per a exposicions com per a
documentals o recreacions. També ha realitzat material de divulgació, ha
comissariat exposicions i ha assessorat documentals i programes de televisió.
La seva recerca l’ha portat a aprendre el treball de la pedra i realitzar
reproduccions d’eines prehistòriques paleolítiques, neolítiques i de l’edat del
bronze, arcs i puntes de fletxa prehistòriques i l’encesa de foc mitjançant el
fregament. També ha realitzat nombrosos estudis i publicacions.
En la seva llarga experiència ha pogut veure l’evolució en el coneixement dels
neandertals i en la seva conferència ens explicarà quins són els darrers
estudis i les darreres troballes que han fet canviar el concepte que es tenia
antigament, aportant dades que els situen íntimament relacionats amb la
nostra espècie.
Per més informació podeu contactar al telèfon 972307825 o al correu
info@museudelsuro.cat.

