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Escèptics però esperan-
çats, el centenar d’arqueò-
legs reunits ahir al Palau
de la Generalitat van
aplaudir la presentació
dels fonaments que han de
regir la professió a partir
d’ara. Després de l’assem-
blea d’arqueòlegs de
1983, que va assentar les
bases del sector a Catalu-
nya, els professionals han
tingut ara l’oportunitat de
participar en una actualit-
zació necessària de la seva
pràctica laboral, que inci-
deix directament en el pa-
trimoni cultural català.

Les xifres són prou con-
tundents: el 1981 es van
fer 106 intervencions ar-
queològiques al Principat,
mentre que al 2008 van ser
1.786. Els professionals,
reunits des de l’estiu pas-
sat en onze taules de tre-
ball, han constatat les defi-
ciències de la feina de cada
dia. Les principals neces-
sitats són la dotació de més
recursos per al món local,
la constitució d’un col·legi
professional de l’arqueo-
logia, la millora en la ges-
tió administrativa i la co-
ordinació entre els diver-
sos actors que intervenen
en un jaciment. Tresserras
ha assegurat que el pla,
que no estarà llest fins
d’aquí a sis mesos, es
construirà bàsicament a
partir de les aportacions
dels arqueòlegs, que ahir
van lliurar-li les conclu-
sions. «No ha estat una
etapa participativa perquè
la sardana sigui més gran,
sinó que això passa a ser el
document de referència a
partir del qual s’acabarà
d’articular el pla», va dir el
conseller, davant una no-
drida representació de pro-
fessionals del sector.

Més de 150 experts han
pres part en les onze taules
de treball convocades des
del mes de maig, en què hi
estaven representades
unes 80 entitats, entre ad-
ministració, universitats,
associacions, museus, etc.
Ara, el departament haurà
de donar cos al document,
establint un calendari
d’actuacions i fixant el
pressupost, que encara es
desconeix. Aquests són els
punts principals de l’anàli-

si que han fet els arqueò-
legs:

� Atenció al món local
A Catalunya només hi

ha una cinquantena de mu-
nicipis que no tenen cap
jaciment arqueològic. És a
dir, que el món local està
plenament immers en
aquest àmbit i necessita
implicar-s’hi més i amb
millors recursos. La incor-
poració d’institucions lo-
cals i comarcals ha estat
una de les novetats que ha
experimentat el sector en
els darrers anys i ha jugat
un paper clau en el desen-
volupament de l’arqueolo-
gia. El pla apunta la neces-
sitat d’establir recursos
per compensar el territori i
delegar competències als
arqueòlegs municipals, si
n’hi ha. Les conclusions
aposten per incorporar
aquesta especialitat labo-
ral als departaments d’Ur-
banisme dels ajuntaments.
El director general del Pa-
trimoni Cultural, Josep
Maria Carreté, considera
que els municipis valoren
més ara els seus jaciments
i volen millorar-los com a
actiu de turisme cultural i,
per tant, econòmic. També
a això cal donar resposta.

� Agilitat administrativa
La descentralització i la

necessitat de simplificar
els processos administrati-
us per guanyar eficàcia

van ser dues expressions
que va repetir diverses ve-
gades Miquel Molist, por-
taveu dels arqueòlegs.
També cal revisar les nor-
mes de dipòsit de mate-
rials i implantar noves for-
mes de finançament.

� Control i qualitat
Un dels ingredients

nous en l’arqueologia ac-
tual és el volum d’associa-
cions i empreses que fa
anys no existien. L’activi-
tat arqueològica ocupa
avui entre 500 i 700 perso-
nes en empreses especia-
litzades. Així, pel que fa a
l’arqueologia preventiva,
els experts proposen mi-
llorar l’adjudicació dels
concursos perquè l’ele-
ment econòmic no sigui
tan important i que s’in-
crementi el control de les
empreses i la qualitat de la
recerca.

� Codi deontològic
Així, propugnen l’ela-

boració d’un codi deonto-
lògic de caràcter obligato-
ri, alhora que valoren posi-
tivament el recent conveni
del sector, que caldrà anar
actualitzant. Els professio-
nals reclamen també una
renovació metodològica
que impliqui la vinculació
d’altres ciències.

� Col·legi professional
Si el conveni laboral va

fixar uns paràmetres in-

existents fins fa poc, el
col·lectiu vol també suport
de la Generalitat per tirar
endavant un col·legi pro-
fessional, un dels dèficits
de l’arqueologia catalana.

� Més difusió
Els experts demanen

més visibilitat del patri-
moni arqueològic i consi-
deren que els museus són
la plataforma ideal per a
aquest propòsit. Reclamen
també voluntat política per
avançar en la museïtzació
dels jaciments, amb parcs
arqueològics i centres
d’interpretació, tot i que
encara no s’ha concretat
quins tindrien prioritat en
el futur pla.

� Diversitat cultural
En plena polèmica so-

bre els criteris religiosos
que dificulten les excava-
cions –avui s’obren unes
jornades a Barcelona so-
bre els cementiris jueus–,
els tècnics demanen un
protocol d’actuació con-
sensuat perquè l’arqueolo-
gia sigui una oportunitat
de cohesió social i cultu-
ral, tot i que creuen que els
col·lectius religiosos han
d’acceptar el marc legal
vigent.

� Formació
Aposten per aprofitar

les oportunitats que el pla
de Bolonya propicia per
als estudis d’arqueologia.

Els arqueòlegs fixen els criteris per
actualitzar el sector a Catalunya
La Generalitat es compromet a enllestir el pla integral d’arqueologia abans de l’estiu

El portaveu dels arqueòlegs, Miquel Molist (segon per l’esquerra), ahir, amb els responsa-
bles del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. / ORIOL DURAN

● Els arqueòlegs catalans han completat un
procés participatiu en què han posat negre so-
bre blanc les mancances i les prioritats de futur
d’un sector que ha crescut molt els darrers anys

● La presentació del pla
de museus, ara fa un any,
va aixecar ampolles entre
els arqueòlegs. El motiu
era l’anunci de la creació
d’un nou museu de socie-
tat en el qual es fondrien
en un sol discurs museolò-
gic la història, l’etnologia i
l’arqueologia. El Museu
d’Arqueologia de Catalu-
nya (MAC) s’integrarà en
aquest nou ens. Miquel
Molist, portaveu dels ar-
queòlegs, ahir en la pre-
sentació de l’informe va
rebaixar el malestar i va
explicar que la polèmica
havia sorgit només en dues
de les taules de debat.
«Volem que els museus si-
guin plataformes de difu-
sió per a l’arqueologia, ja
sigui el MAC o altres, com
ara els parcs arqueolò-
gics», va dir Molist.

Pel que fa al futur mu-
seu de societat, el secretari
de Cultura, Eduard Voltas,
va informar que propera-
ment es designarà un co-
mitè de 30 experts per tre-
ballar en el disseny del nou
museu. El govern confia
tancar la legislatura, al-
menys, amb el projecte ar-
quitectònic tancat i un em-
plaçament clar. Amb
aquesta previsió, mentres-
tant, el MAC continuarà
treballant i es potenciaran
les seves activitats, va as-
segurar Voltas, un cop ins-
tal·lat el nou director, Xa-
vier Llovera.

Amb el pla integral
d’arqueologia de Catalu-
nya, el govern preveu
avançar fins a completar
els quatre grans plans so-
bre patrimoni cultural pre-
vistos en aquesta legislatu-
ra. Els altres tres són el
d’arxius (herència de l’an-
terior mandat), el de mu-
seus i el d’arquitectura,
que es preveu que es podrà
presentar a finals d’aquest
any, segons va avançar
ahir el director general del
Patrimoni Cultural, Josep
Maria Carreté.

RAÜL MAIGÍ / Barcelona però que arrossega mals endèmics. Demanen,
entre altres coses, un col·legi professional, més
recursos per al món local, i més agilitat admi-
nistrativa. Ahir, al Palau de la Generalitat, van
lliurar les conclusions del seu treball al conse-

ller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, que va
assegurar que el pla integral d’arqueologia de
Catalunya (PIACAT) estarà redactat en un ter-
mini de sis mesos i es forjarà bàsicament a par-
tir de les propostes dels professionals.

El debat del pla
rebaixa les
crítiques sobre
el futur museu
de societat

El baríton Carlos
Cogul actua
dissabte al Teatre
Auditori de Salou
● Salou. El baríton cata-
là Carlos Cogul, acom-
panyat al piano per
Marc García, actuarà
aquest dissabte, a les
deu de la nit, al Teatre
Auditori de Salou
(TAS), on oferirà el
concert Latino. Aquest
recital de cant i piano
constarà de dues parts:
la primera inclourà pe-
ces i àries d’òpera de
compositors italians
(Giordani, Scarlatti,
Respighi, Tosti, Doni-
zetti i Verdi, entre d’al-
tres); i la segona part es-
tarà integrada per can-
çons i romances de sar-
suela de compositors
espanyols com ara
Mompou, De Falla, Ál-
varez, Moreno Torroba
i Chapi. El preu de l’en-
trada serà de cinc euros.
Carlos Cogul va estu-
diar amb Mercedes
Roldos a l’Acadèmia
Marshall de Barcelona,
i va participar també en
classes magistrals amb
la pianista Alicia de
Larrocha. També ha en-
registrat el disc titulat
Introduction, amb àries
famoses del repertori
italià per a baríton, per
al segell Chiron Re-
cords. / EL PUNT

Lurdes Malgrat i
Adrià Targa
«dialoguen» al
Teatre El
Magatzem
● Tarragona. El Teatre El
Magatzem de Tarrago-
na serà marc avui, a les
vuit del vespre, de la
tercera sessió del Joc
Partit, una iniciativa
que organitza el Depar-
tament de Filologia Ca-
talana de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i
que consisteix a muntar
un «diàleg» entre dos
escriptors, de manera
que donin dades sobre
la seva obra. La sessió
d’avui serà a càrrec de
Lurdes Malgrat, direc-
tora de l’Escola de Lle-
tres de Tarragona i au-
tora de diversos títols
de poesia, i del jove
Adrià Targa, alumne de
la mateixa escola i au-
tor del recull de relats
breus Els noms del
complement (La Gent
del Llamp, 2008) i el
llibre de poesia L’exili
de Constança (La Gent
del Llamp, Cossetània,
2008). / EL PUNT.


