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Propostes de participació
Els interessats a participar-hi poden presentar la seva 
proposta de participació en les taules de debat mit-
jançant un resum de 15 línies on s’exposin els temes 
que es volen tractar. L’organització, depenent de la 
quantitat d’aportacions i de l’interès de les propos-
tes, organitzarà les aportacions en les taules, o mit-
jançant pòster digital.

Les aportacions que es realitzin en les taules de de-
bat seran de temps limitat (10-15 minuts) i caldria 
acompanyar-les d’un Powerpoint. Les aportacions en 
pòster digital seran Powerpoints de 5 diapositives que 
es passaran de forma contínua i en ordre alfabètic per 
localitat, a l’avantsala del lloc de celebració.

Posteriorment totes les aportacions i les conclusions se-
ran incloses en una publicació digital, per la qual cosa 
els participants hauran de presentar els textos corregits 
i amb una extensió màxima de 10 pagines A4 i 5 figu-
res en format digital (.doc, .docx, .jpg), d’acord amb 
les normes d’edició que es lliuraran en el seu moment.

Programa
Única sessió i amb un total de quatre taules de debat.

9.00 Recepció de participants
9.30 Inauguració oficial
10.00 Grans àrees urbanes i serveis

tècnics municipals
11.00-11.30 Debat
11.30-12.00 Pausa café
12.00-13.00 El paper dels museus. 

L’arqueologia urbana des dels museus
13.00-14.00 Municipis mitjans i petits 
14.00-14.30 Debat
14.30-16.30 Pausa dinar
16.30-17.30 La gestió i actuació d’altres 

administracions i entitats.
17.30-18.00 Debat
19.00-19.30 Debat

19.30 Conclusions i clausura
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En els darrers anys l’arqueologia preventiva a 
Catalunya ha experimentat un desenvolupament 
extraordinari. L’auge de la construcció, els pro-

jectes de rehabilitació de patrimoni o la urbanització 
d’espais han comportat una intensa activitat arqueo-
lògica.

La implicació municipal en aquest procés ha estat di-
versa i variada, sigui en l’espai sigui en el temps. I 
aquesta realitat s’ha traduït en dos aspectes que són, 
al mateix temps, el baròmetre de la gestió i protecció 
del patrimoni històric: el planejament urbanístic en re-
lació amb el patrimoni històric i la gestió del patrimoni 
arqueològic des d’ajuntaments, consells comarcals i di-
putacions, que normalment es tradueix en tècnics i en 
els millors del casos, en equips en la plantilla tècnica.

A més, l’article 6 de la Llei 9/93, del patrimoni cultu-
ral català, estableix que els municipis amb patrimoni 
arqueològic important han de comptar amb la figura 
de l’arqueòleg municipal, figura que s’ha de desenvo-
lupar amb el corresponent reglament. I correspon a 
l’Administració local el nomenament i determinació de 
funcions. La realitat, però, és diversa i variada.

El pas dels anys i l’activitat generada porten a la re-
flexió, i més en uns moments en què el futur es presen-
ta incert. El funcionament i la gestió de l’arqueologia 
municipal, la relació amb les institucions, amb el món 
acadèmic, amb l’urbanisme i la sostenibilitat, els as-
pectes legislatius, organitzatius i competencials són 
temes que surten cada dia amb més força.

G R A N S  À R E E S  U R B A N E S  I 
S E R V E I S  T È C N I C S  M U N I C I PA L S

El creixement de l’activitat arqueològica ha estat espe-
cialment notori a les grans concentracions urbanes, on 
la bombolla immobiliària ha estat més gran. És en el 
marc d’aquesta realitat que ha experimentat la gestió 
de l’arqueologia preventiva, que s’ha realitzat des de 
els serveis tècnics municipals, que cal aportar dades 
que possibilitin plantejar i debatre sobre els models de 
l’arqueologia urbana.

E L  PA P E R  D E L S  M U S E U S . 
L’ a r q u e o l o g i a  u r b a n a  d e s  d e l s  m u s e u s

És una realitat palapable la tasca que estan portant 
a terme bona part dels museus locals i comarcals 
en relació amb l’activitat arqueològica dels territo-
ris a què estan vinculats. Per tant, s’han de tenir en 
consideració les diferents pràctiques que, en aquest 
sentit, han desenvolupat aquests centres per poder 
definir, pautar i afrontar les necessitats de l’activitat 
arqueològica, tant dels àmbits municipals com dels 
supramunicipals.

M U N I C I P I S  M I T J A N S  I  P E T I T S

Més enllà del creixement urbanístic, han estat les 
grans infraestructures i serveis les que han comportat 
que l’activitat arqueològica es fes extensiva per tot el 
territori. Aquesta conjuntura ha comportat que molts 
municipis s’hagin vist immersos en tasques i gestions 
vinculades a l’arqueologia que afecten directament el 
seu patrimoni. És en relació amb aquests àmbits te-
rritorials on és freqüent que la riquesa arqueològica 
sigui substancial, que cal reflexionar sobre l’abast i les 
necessitats dels municipis en relació amb una política 
de gestió arqueològica.

A LT R E S  A D M I N I S T R A C I O N S  I  E N T I TAT S 

Són diverses les administracions i entitats que estan di-
rectament vinculades o que incideixen en els models de 
gestió arqueològica de caràcter municipal. A partir de 
l’experiència del dia a dia d’aquestes darreres dècades 
i davant de la nova realitat que, de ben segur, assolirà 
l’activitat arqueològica en un futur immediat, cal consi-
derar noves propostes d’interacció. Aquestes pautes han 
de possibilitar avançar en els models de gestió i afavorir 
la pròpia consolidació de l’exercici professional.

Amb aquestes premisses, i vista la inquietud generada en el sector es vol realitzar una primera jornada de 
treball per tal d’abordar aquests temes. Tenim la intenció de reunir-nos a la ciutat de Tarragona el 13 de juliol 
de 2012, amb la idea d’abordar el tema des de diferents vessants:


