
Projecte de col·laboració a través d’una línia de recerca arqueo-geofisica 

PLA GEOFASE 2014 (G·2014) 

Aquest laboratori és el primer centre d'estudis arqueo-geofísics obert a la Península 

Ibèrica. Des de fa vuit anys, s’hi han aplicat de forma sistemàtica tècniques i tecnologies 

geofísiques exclusivament dissenyades per a l'estudi de l'evidència més complexa de 

totes, LA ARQUEOLÒGICA. 

Després d’aquest anys i de més d'un centenar d'intervencions,           comença una línia de 

treball que permet la sistematització de les dades obtingudes per a investigació 

arqueològica.  L'objectiu és crear una base de dades el més completa possible i per a això 

cal generar noves intervencions adreçades a aquest propòsit. 

De la coordinació del nostre equip d'arqueòlegs, geòlegs i físics amb els equips de recerca 

obtindrem la optimització de resultats i la generació de dades científiques per a la seva 

difusió. 

EL PLA GEOFASE 2014 (G·2014)  

Des de la nostra experiència, en el 87% dels casos d'investigació en jaciments 

arqueològics, la resolució de certs problemes fonamentals d'extensió, complexitat i 

caracterització estructural es pot abordar en un estudi selectiu de 5.000 m2, aportant 

dades clau arqueològiques i geofísics. 

A QUI S’ADREÇA EL PLA?  

El Pla G·2014 està dirigit a projectes d'investigació, que desitgin realitzar estudis geofísics 

en jaciments sota la seva direcció (i siguin titulars dels permisos pertinents) que 

continguin estructures (positives o negatives) susceptibles de ser estudiades per mitjans 

geofísics. 

 CONDICIONS GENERALS  

 Estudi complet arqueig-geofísic de 5.000 m2 a les zones d'interès acordades amb 

l'equip investigador.  

 Cost fix, exclusiu per als projectes adscrits al PLA de 3.000 € (iva inc.).  

 L'ús de les dades físiques serà cedit a Global per al seu estudi.  

 Les dades arqueològiques seran de lliure disposició del projecte d'investigació.  

 Les dades estaran processats en un termini de 15 dies. 

      CONTACTE 

                    Telf: (0034) 696 91 26 80  /  (0034) 617 36 84 52                 e-mail:        oscarlj@globalchm.net   

                   elisabertran@globalchm.net 

         Formulari web: http://globalchm.net/?page_id=95&lang=ca            Pàgina web:  www.globalchm.net 
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