
 
Departament de Prehistòria 

 
 

 
Convocatòria de Roda de Premsa 

 
Lloc: Auditori del Museu d’Història de Catalunya 

 
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar) 

08003 BARCELONA 
 

Dia: Dimarts 18 d’abril 
Hora: 17:30 h. 

 
L’equip científic responsable de la recerca arqueològica de la fossa comuna del 1939 a Can 
Maçana (municipi de El Bruc), format per professionals de diferents disciplines científiques 
(història contemporània, arqueologia, antropologia, geologia i biologia molecular) 
presentarà en roda de premsa els resultats de la investigació duta a terme des del 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’Associació per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya amb co-finançament del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. En 
l’explicació es detallaran els resultats dels estudis documentals realitzats, de les 
prospeccions geofísiques i les excavacions arqueològiques efectuades entre els dies 5 i 11 
d’abril de 2006, així com una valoració dels resultats obtinguts. 
 
La recerca realitzada suposa una fita en la coordinació entre institucions públiques i societat 
civil catalanes per a la resolució d’un dèficit històric a 75 anys de la proclamació de la II 
República Espanyola i a 28 anys de la restauració de la democràcia. L’equip científic 
responsable de la recerca presenta la seva voluntat i idoneïtat per a continuar activitats 
d’aquest tipus i contribuir des de la comunitat científica a donar resposta a aquesta demanda 
de les societats catalana i espanyola. 
 
 

 
 
Dr. Ermengol Gassiot Ballbè 
 
Director del projecte de recerca Documentació i excavació arqueològica de les fosses comunes de Can 
Maçana (El Bruc) i del Cementiri Vell (Olesa de Montserrat). Contrastació arqueològica de les fonts 
documentals i testimonis orals 
 
ermengol.gassiot@uab.cat 

 
 

Bellaterra, 12 d’abril de 2006 
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