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Poblament i paisatge andalusins a la Serra Calderona

- Estudi de la 
societat rural 
andalusina

- Estudi des 
d'una òptica 
endògena

- Estudi de 
l'ordenació 
social de 

l'espai
 

- Estudi de la 
infraestructura 

productiva



  

Bibliografia bàsica, bases metodològiques i 
interpretatives

- Treball situat en les línies d'investigació     
desenvolupades per Guichard, Bazzana i Cressier.

- Aportació també fonamental de Guinot, Selma i Torró.

- Seguiment amb interés dels treballs desenvolupats 
actualment pel doctorand Ferran Esquilache.

- Es pretén posar un petit gra de sorra per a contribuir al 
desenvolupament de l'arqueologia medieval al País 
Valencià.



  

Software lliure i arqueologia
- L'us del software lliure i els estàndards oberts, una de les 
bases metodològico-tècniques (quasi ideològiques) del 
projecte.

- Voluntat d'avançar en la introducció de les NNTT a 
l'arqueologia medieval, no només des de l'aparença de 
modernitat, sinó des de les avantguardes socio-
tecnològiques com el software lliure.  

- Aposta per eines SL, com gvSIG, GPSBabel, i plataformes 
GNU/Linux per al desenvolupament dels treballs.

- Aposta pels formats i estàndards oberts, com a eina per a la 
millor salvaguarda i difusió del coneixement generat.



  

Estudi de l'ordenació social de l'espai i dels mitjans de 
producció

- Identificació dels espais de treball (hortes, espais irrigats).

- Identificació i anàlisi de la xarxa de 
distribució de l'aigua.

- Identificar els elements constitutius de 
les xarxes hidràuliques (assuts, basses, 
partidors, molins, séquies, etc.)

- Anàlisi del parcel·lari. 
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Identificació dels espais d'hàbitat: 
prospecció extensiva

- Prospecció extensiva del territori: zones properes a horta i secà; 
localització de dispersions ceràmiques en superfície

- Major densitat (o dispersió) del poblament de la coneguda

- Presa de dades amb GPS i gestió amb gvSIG



  



  



  

Properes línies del projecte

- Introducció de gvSIG Mobile per al treball de 
camp, amb dispositius PDA
- Exemple de les propostes d'Oxford Archeology
- Treball amb MDT, per a aproximar les àrees 
possibles de captació dels assentaments 
andalusins.



  

Moltes gràcies!



  

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-Compartir 
Igual 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ o envieu una carta a 
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, 
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