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Notícies de Girona

El neolític va irradiar a la
Mediterrània vuit cops més ràpid
que a la resta d'Europa
Un estudi liderat per la UdG defensa el paper fonamental de les vies marítimes en
l´expansió
Efe/Ddg | Girona

07.03.2017 | 10:24

Els desplaçaments marítims van impulsar l'expansió del neolític pel Mediterrani occidental vuit vegades
més ràpid que a la resta d'Europa, on es va estendre per terra de manera progressiva, segons un estudi
elaborat per les universitats de Girona,
Girona Barcelona i la Colgate University.
L'estudi, que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), explica que la
transició cap al Neolític va ser una transformació a gran escala experimentada per moltes societats
humanes, que van passar d'una economia de subsistència basada en la caça i recol·lecció a una
basada en l'agricultura i la ramaderia.

Això va permetre el desenvolupament de comunitats sedentàries i d'estructures socials i polítiques
complexes que suposen la llavor de les societats actuals.
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A Europa, l'agricultura va ser introduïda des de l'Orient Mitjà i es va expandir per terra de forma gradual,
a una velocitat mitjana d'1 quilòmetre l'any.
Els cinc premiats en els premis Recvll adavant el mar amb La
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En canvi, el registre arqueològic mostra que, en el Mediterrani occidental, el procés va tenir lloc més
de pressa amb una velocitat d'expansió des del nord-oest d'Itàlia fins a la zona central de Portugal
estimada en 8,7 quilòmetres cada any.

La investigació liderada per la UdG suggereix que aquesta expansió tan ràpida va ser a causa dels
desplaçaments marítims dels primers pagesos.

La figuerenca Montserrat Segura
s'emporta el premi Recvll de
narrativa amb 'El contracte
Wong'
Comentar

El jurat deixa desert el premi de periodisme, tot i
que en destaca "l'alta qualitat de les obres...

L'estudi ha desenvolupat un model computacional en el qual els investigadors han explorat diferents
comparat aquestes simulacions amb 42 datacions d'una base de dades arqueològica i han identificat

Els dotze del pergamí
de 1416

els elements i mecanismes del patró arqueològic observat.

?El Col·legi d'Arquitectes

mecanismes de viatges per mar i la interacció entre els pobladors de la zona. Els investigadors han

exposa per primera vegada el
pergamí original de la segona

Expansió pels viatges per mar

consulta de...

La simulació mostra que aquesta ràpida expansió no es pot explicar sense els viatges per mar.

La Casa Empordà rep
les «Mobilitzacions»
d´Empordoneses

Els investigadors apunten cap a un escenari en el qual petits grups de pagesos s'haurien traslladat
vorejant la costa (en forma de cabotatge) uns 300-450 quilòmetres per generació. A més, el patró

Una trentena d'artistes

arqueològic, que mostra múltiples punts d'entrada al llarg de la costa marítima, es pot explicar per una
expansió en forma de salts i deixant àrees sense habitar.

participen en la mostra central
del cicle amb una exposició multidisciplinar

El Museu de l´Exili
mostra les vivències
dels germans Pi i
Sunyer en abandonar el
país

La interacció i reproducció amb poblacions caçadores i recol·lectores locals hauria pogut contribuir a
aconseguir aquests avenços tan dinàmics.

Han intervingut a l'estudi la física Neus Isern (UdG), João Zilhão (UB), Joaquim Fort (UdG) i Albert J.
Ammerman (Colgate University).

?L'un, polític i escriptor, i els altres dos, destacats metges,
van haver de marxar forçosament...
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Tots els restaurants amb estrella Michelin
2017
La Guia Michelin 2017 serà presentada aquest
dimecres al Mas Marroch de Girona. Hi
assistiran tots els cuiners de restaurants amb
dues i tres estrelles Michelin
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