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Característiques
L’exposició disposa d’un audiovisual, de 12 minuts de durada,
basat en un viatge pels principals jaciments i amb entrevistes
als investigadors més destacats de casa nostra, i per quatre
videos curts (3 minuts aproximadament) de presentació de
l’abric Romaní, de les coves de Serinyà, de la roca dels bous i
de la cova del gegant.

L’exposició té tots els textos de les
gràfiques traduïts al castellà, anglès,
francès, en uns dossiers en format
PDF que l’ajuntament receptor pot
imprimir i enquadernar.
Els audiovisuals són en llenguatge

La gràfica està articulada mitjançant 20 lones backlight
tensades (1850 x 920), muntades en mòduls (caixes de llum)

original (català, i fragments en

de fusta.

l’investigador entrevistat.

Hi ha una gràfica d’ampliació basada en senyalètica de codis
QR en format video, disponible per dispositius mòbils 3G.

L’exposició disposa d’una taller

La configuració dels mòduls (1850 x 1850 x 390), de caràcter
independent i autoil·luminats, permet un muntatge molt
adaptat a sales d’exposició petites o poc diàfanes.

castellà), en funció de l’idioma de

didàctic dissenyat pel grup de
recerca DIDPATRI de la Universitat
de Barcelona, realitzat per l’empresa
SCHOLA. Didàctica Activa. És possible
realitzar una jornada de presentació

L’audiovisual és projectat en un mòdul complementari amb

d’aquesta activitat adreçada a

pantalla frontal, amb una superfície de 80 polsades en format
16:9. El projector, i tot l’equip d’àudio, se situa preferentment
en la part superior d’un dels mòduls.

mestres i educadors.

L’exposició és de rèpliques (un crani de neandertal, la
rèplica de la mandíbula de la cova del gegant de Sitges,
indústria i una llança), si bé hi ha la possibilitat de
demanar al Museu d’Arqueologia de Catalunya el fòssil
original de la mandíbula, que ho haurà de consultar
a l’Ajuntament de Sitges. L’ajuntament receptor
haurà d’articular l’assegurança i la petició amb dos
mesos d’antelació, i acceptar les condicions tècniques
i de seguretat exigides pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya.

a disposició per a realitzar una

Els investigadors del grup de
recerca QUATERNARI-SERP es posen
conferència inaugural, a concretar en
funció de la disponibilitat de la seva
agenda.

Característiques
Mòdul bàsic:
Estructura de fusta
desmuntable, que
conforma un mòdul de
1850 x 1850 x 390.
Interior amb sistema de
lluminàries basades en
fluroescents (2 parelles
de 2 llums), connectats a
regleta amb interruptor,
i sortida per alimentació
independent.
Tota l’estructura disposa
de dos peus de ferro
que milloren l’estabilitat
i la relació de pesos per
impedir balanceig.

Característiques
Mòdul vitrina:
Estructura de fusta
desmuntable, que
conforma un mòdul de
1850 x 1850 x 390.
Vitrina conformada per
dos metracrilats collats a
l’estructura amb cargols i
dissimulats amb perfileria
d’alumini. Els metacrilats
són de 700 (lateral) per
1800. La vitrina és visible
per les dues bandes del
moble.
La vitrina disposa de llum
halògena (tres focos),
connectats a la part
superior del mòdul.
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Comissariat
Comissariat honorífic
Josep Maria Fullola

Catedràtic de la Universitat de Barcelona

Francesc Xavier Hernàndez

Catedràtic de la Universitat de Barcelona

Comissariat científic
Joan Daura
(SERP-GRQ/Universitat de Barcelona)
Montserrat Sanz
(SERP-GRQ/Universitat de Barcelona)
Comissariat museogràfic
Rafel Sospedra
(DIDPATRI/Universitat de Barcelona)
Producció museogràfica
Molècula. Xarxa de Professionals de Museografia
Col·laboració científica
Carles Lalueza (Institut de Biologia Evolutiva CSIC-UPF)
Rafael Mora (Universitat Autònoma de Barcelona)
Alejandro Pérez-Pérez (Universitat de Barcelona)
Narcís Soler (Universitat de Girona)
Manuel Vaquero (Universitat Rovira i Virgili)
João Zilhão (ICREA/SERP Universitat de Barcelona)
Projecte museogràfic
Rafel Sospedra
Eduard Borrell (Molècula)
Disseny i imatge gràfica
Puput
Textos
Joan Daura
Montserrat Sanz
Rafel Sospedra
Audiovisual / QR
Eduard Borrell (realització, imatge i edició)
Guillem Rodríguez (càmara)
Santi Molera (presentador)
Imatges i filmacions
Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia
Pedro Souto i Ana Filipa Rodrigues (Crivarque)
Televisió de Catalunya (TV3)
Didàctica
Isabel Boj (DIDPATRI/Universitat de Barcelona)
SCHOLA. Didàctica Activa
Assessorament lingüístic
Català: Eulàlia Salvat
Francès: Clara de Botton
Anglès: Júlia Vendrell
Castellà: Júlia Vendrell

Imatges
Forensic reconstruction of an Homo neanderthalensis. Cicero Moraes. (09/07/2012)
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homo_neanderthalensis_2_cogitas3d.png#filelinks)
Neanderthal skull from Forbes’ Quarry, Gibraltar. Discovered 1848. AquilaGib. (24/02/2008)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthal_skull_from_Forbes%27_Quarry.jpg
Comparison of Modern Human and Neanderthal skulls from the Cleveland Museum of Natural History.
hairymuseummatt (15/11/2008) http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sapiens_neanderthal_comparison_en_blackbackground.png?uselang=ca
Spy Skull. We Ei. (11/11/2006).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spy_Skull.jpg
Calotte crânienne découverte à Neandertal en 1856.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neandertal_1856.jpg#filehistory
Reconstruction of ‘’Homo neanderthalensis’’ at Neanderthal Museum, Mettmann, Germany.
Erich Ferdinand (06/05/2006) http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Homo_neanderthalensis_portrait_-_Neanderthal_Museum.jpg
First reconstruction of Neanderthal man. Hermann Schaaffhausen (1888).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neanderthaler_Fund.png?uselang=ca
General view of abric Romaní prehistoric site, Capellades, Spain,
during the International workshop “The Neanderthal Home: Spatial and Social Behaviours”
120/V.Mourre (13/10/2009). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abri_Romani_2.jpg?uselang=ca
Kleine Feldhofer Grotte, Fundort des Fossils Neandertal 1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_Feldhofer_Grotte.jpg?uselang=ca
Johann Carl Fuhlrott.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuhlrott.jpg?uselang=ca
Forbes’ Quarry, Gibraltar. AquilaGib (12/06/2002).
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Forbes%27_Quarry_2.jpg
Molar humana trobada a la cova de Mollet. Universitat de Girona (19/12/2012)
Mandíbula de neandertal. Joan Daura/Montserrat Sanz
Dent de neandertal: Ramon Álvarez (UB)
Cova 120. Xavier Terradas, CSIC-IMF.
Cova del Rinoceront. Joan Daura/Montserrat Sanz
Excrement de hiena de la cova del Gegant. Joan Daura/Montserrat Sanz
Banya de cérvol de la cova del Gegant. Joan Daura/Montserrat Sanz
Crani i mandíbules de cavall de Canyars. Joan Daura/Montserrat Sanz
Os amb marques de cova del Gegant. Joan Daura/Montserrat Sanz
Tortuga de la cova del Rinoceront. Joan Daura/Montserrat Sanz
Mandíbula de rinoceront llanut: Canyars Joan Daura/Montserrat Sanz
Closques de petxina amb restes de pigments. J. Zilhão
Enterrament neandertal. R. Sospedra
Mandíbula de rinoceront llanut. Joan Daura/Montserrat Sanz
Reconstruccions didàctiques d’Homo neanderthalensis
Recreacions digitals realitzades sobre la base d’escultures d’artistes
com ara Elisabeth Daynès, situades a museus com el Museo de la Evolución Humana,
de Burgos (Espanya), el Neanderthal Museum, a Neander (Alemanya),
o el Musee National de Prehistoire a les Eyzies-de-Tayac (França)
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