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- Llicenciat en Història (especialitat en Prehistòria) (UB) 

- Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  

    (especialitat: ecolleure) (URL) 

- fins a tercer curs d’Enginyeria Geològica.(UPC-UB) 

- Màster en Arqueología y Patrimonio Virtual. (SEAV) 

- Màster en Arqueologia del Quaternari i Prehistòria. (URV) 

- Tesi: Anàlisi de la variabilitat espaciotemporal i tractament de la incertesa en el registre arqueològic. 

- Temàtiques d’Estudi: Geoestadistica, Megalitisme, Pirineus, Arqueologia virtual 

- Contacte:  menairo@hotmail.com 

 

- Recorregut professional: 

• 2012: Empresa REGIRAROCS, SL per a treballs arqueològics, SIG, fotografies aèries a baixa altitud, 

arqueologia virtual, serveis didàctics. 

• 2012: Director de la Campanya d’arqueologia preventiva de prospecció, cartografia arqueològica i 

documentació de les col.eccions privades de l’entorn de la Roca del Córb (Peramola, Alt Urgell). 

• desembre 2010-gener 2012: Elaboració i implantació d’una geodatabase per a l’àrea de Protecció del 

Patrimoni Immoble i Etnològic del Govern d’Andorra (Andorra). 

• 2011: Arqueòleg i especialista en Sistemes d’Informació Geogràfica i fotogrametria al Jaciment de Can 

Figueres, Can Sadurní (Begues). Directors: Manel Edo, Ferran Antolín i Pablo Martínez. 

• 2011: Codirecció de la Intervenció Arqueològica en els nivells del Bronze inicial de l’àmbit 7 de la 

Roureda de la Margineda (Santa Coloma, Andorra). 

• 2011: Arqueòleg i especialista en Sistemes d’Informació Geogràfica i fotogrametria a la intervenció 

arqueològica programada al jaciment de la Gran Dolina i cova del Morador (Atapuerca, Burgos). 

• 2011: Participació al Jaciment del Castell de Peramola (Alt Urgell) (dir: C. Gascón i R. Codina). 

• 2008-2010: Assessor per a la remodelació de la sala de megalitisme del M.A.C. 

• 2008-2009: Experiència en arqueologia d’urgència i preventiva. 

 

- Publicacions:  

articles:  

• FORTÓ, A.; MAESE, X.; MARTÍNEZ, P.; PUJOL, F.; REMOLINS, G.; VIDAL, A. (en premsa). Els 

jaciments de Camp del Colomer i Carrer Llinàs núm. 28, al <<3er Col·loqui d’Arqueologia d’Odèn. 

Darreres investigacions arqueològiques al Pre-Pirineu (2009-2011)>>,  27-29 de maig de 2011 

• MARTÍNEZ, P.; VAQUER, J.; ESTEBAN, P.; FORTÓ, A.; MAESE, X.; MARGALEF, A.; 

REMOLINS, G.; VIDAL, A. (en premsa). Estudi de l’ utillatge polit i de la ceràmica recollits als 

jaciments de Camp del Colomer i de Carrer Llinàs núm. 28, al <<3er Col·loqui d’Arqueologia d’Odèn. 

Darreres investigacions arqueològiques al Pre-Pirineu (2009-2011)>>,  27-29 de maig de 2011.  


