


L’any 2009 el malaguanyat José Luis Maya hauria
complert els 60 anys, un número rodó que marca
la consolidació de la maduresa, però que
malauradament  ell no ha pogut veure ja que l’any
2001, amb el començament del nou mil·leni va
emprendre el darrer viatge, del qual l’any vinent
farà 10 anys.
El seu mestratge va començar precisament en
aquesta ciutat de Lleida on l’any 1971 va ser el
primer professor de prehistòria d’un flamant recuperat
Estudi General de Lleida. La seva vinculació amb
l’Institut d’Estudis Ilerdencs fou total i va significar
el relleu generacional en l’àmbit de la recerca
arqueològica lleidatana. Els seus treballs de camp
marquen un notable punt d’inflexió en l’adequació
a les noves metodologies de les excavacions que es
faran a partir de llavors, destacant com més
emblemàtica la del poblat de Genó (Aitona).
El reconeixement per la seva exemplar trajectòria
humana i científica és general. Ara ens cal justament
recordar i amb emoció palesar  la seva atractiva
ensenyança, la seva excel·lent recerca i i la seva
gran bonhomia. Per tot això, l’Institut d’Estudis
Ilerdencs vol retre un merescut homenatge a la
memòria de José Luis Maya González amb la
complicitat de la Universitat de Barcelona, de la qual
fou també professor al llarg de tota una dècada, i
la col·laboració del Grup de Recerques de les Terres
de Ponent.
Per tant es convoca  l’edició d’una miscel·lània
d’homenatge a José Luis Maya González en la
qual es podrà participar amb la simple adhesió formal
o amb el lliurament  d’un article, dedicat a la seva
obra o persona o bé  de caire estrictament científic.
Cal concretar la participació abans del 30 d’abril de
2010 i el treball s’haurà de lliurar abans del 31 de
gener de 2011. També tothom que ho vulgui, així
com les institucions que ho desitgin, podran
manifestar la seva adhesió a l’homenatge fins a
aquesta darrera data.
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S’adhereix a l’homenatge a José Luis Maya
González i presentarà un article

sobre la seva obra o persona
de caire científic
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Les normes i l’extensió de la publicació es
concretaran a partir del mes de maig
directament amb aquells que s’hagin inscrit.
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