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El World Archaeological
Congress (WAC)

L’organització mundial d’arqueologia
World Archaeological Congress (WAC)
és una organització no governamental i
sense ànim de lucre, i és l’únic organis-
me mundial de professionals de l’ar-
queologia amb una representació global
electa. El WAC va néixer el 1986 amb la
idea d’aconseguir la participació en el
debat arqueològic no només dels països
i dels grups dominants, sinó també de les
nacions i dels grups menys influents i
més desafavorits. Degut a açò, el nostre
Consell de govern està integrat per 2 re-
presentants de cadascuna de les 14 re-
gions geogràfiques del planeta, 8 repre-
sentants de grups indígenes i un
representant d’estudiants.
El nostre objectiu és promoure l’estudi
científic, l’interès general pel passat i la
protecció del patrimoni cultural a esca-
la mundial. L’organització es basa en un
reconeixement explícit del paper histò-
ric i social, així com el context polític de
la recerca, les organitzacions i la inter-
pretació arqueològica; també en el res-
pecte pels principis de les Nacions
Unides i de la UNESCO relatives als
Drets Humans.
Qui pot formar part del WAC? La
subscripció al WAC està oberta a tots
els investigadors, estudiants i ciutadans
en general interessats pel Patrimoni
Arqueològic. La nostra aspiració és re-
unir un gran nombre de persones per a
protegir tots plegats el passat, promou-
re la pràctica ètica de l’arqueologia i
compensar part de les injustícies globals
del món actual. En l’actualitat comp-
tem amb més de 1400 membres proce-
dents de més de 100 països.
Què promou el WAC? Des del WAC
promovem:
— La recerca científica i les publica-
cions sobre restes materials del passat, a
través dels nostres Congressos i Inter-
Congressos, les nostres sèries de publi-
cacions (One World Archaeology, Worlds
of Archaeology, Indigenous Archaeologies,
Global Cultural Heritage Manual Series

and Research Handbooks in Archaeology) i
les nostres revistes (Archaeologies, the
Journal of the World Archaeological
Congress; Arqueología Sur-Americana y
Journal of Environment and Culture).
— L’educació pública per a proporcio-
nar informació a les comunitats indíge-
nes, les poblacions locals i el públic en
general per a que s’involucren en els
treballs arqueològics i en la seua pro-
tecció.
—L’educació i la formació professional
per a nacions, grups i comunitats eco-
nòmicament desafavorides.
— La posada en pràctica d’investiga-
cions, que tracten temàtiques rellevants
per a enfortir i millorar la situació dels
grups indígenes, les minories i els més
desafavorits econòmicament.
— La conservació i la protecció del
Patrimoni Cultural en perill degut al sa-
queig, als actes vandàlics, al creixement
urbà, al turisme, al desenvolupament o
a la guerra.
Amb aquesta finalitat el WAC s’ha
constituït com a un fòrum internacional
mitjançant:
— La celebració d’un Congrés Inter -
nacional cada 4 anys, que fins ara s’ha
realitzat a Anglaterra (1986), Veneçuela
(1990), Índia (1994), Sud-àfrica (1999),
EUA (2003) i Irlanda (2008), que van
comptar amb el patrocini del Príncep
Carles d’Anglaterra (WAC-1), el Pre -
sident sud-africà Nelson Mandela
(WAC-4), Harriet Fullbright (WAC-5)
i la Presidenta d’Irlanda Mary Mcaleese
(WAC-6). De forma regular els progra-
mes dels Congressos inclouen temes

polítics com el tràfic internacional d’an-
tiguitats, el saqueig i la protecció dels ja-
ciments, la construcció de preses i la
protecció dels jaciments afectats per
aquestes, i l’educació pública sobre l’ar-
queologia.
— El patrocini d’Inter-Congressos
 anuals de temàtiques més regionals o
específiques, com el recentment cele-
brat a Viena (abril de 2010) sobre l’ar-
queologia en situacions de conflicte ar-
mat “Arqueologia en conflicte”, o els
passats congressos celebrats a Ramallah
(2009) “Superant la violència estructu-
ral”, Polònia (2008) “La invisibilitat ar-
queològica i el coneixement oblidat”,
Argentina (2007) “Teoria arqueològi-
ca”, Japó (2006) “Coexistència en el
passat – Diàlegs en el present”, Austràlia
(2005) “la repatriació de restes ances-
trals”, etc.
Des del WAC ens comprometem amb
la diversitat i tractem de compensar les
injustícies globals en l’àmbit de l’ar-
queologia mitjançant programes com
Biblioteques Globals i Arqueòlegs Sense
Fronteres, així com borses de viatge per
a que investigadors i representants indí-
genes puguen participar en les nostres
trobades internacionals. Les donacions
per aquests programes ens ajuden a fer
realitat aquest compromís. 
Per a una major informació, podeu visi-
tar la nostra pàgina web (www.world
archaeologicalcongress.org) o posar-vos
en contacte amb ines.domingo@ub.edu.

Inés Domingo Sanz
Secretària executiva del WAC

Activitats
CONTINUEM ANANT DE MUSEUS. Afegim a la llista de mu-
seus gratuïts durant l’any 2010, que enviàrem amb la tramesa del mes
de març, més museus catalans aquest vegada uns se sumen als anteriors
i esdevenen gratuïts tot l’any i d’altres només tres mesos (juny, juliol i
agost) o bé sis. Veieu el full adjunt.

MEMORIAL JOSEP BARBERÀ I FARRÀS. Recordem a tots els
nostres socis i sòcies que el termini de presentació d’originals per a con-
cursar en la setena edició del Premi d’Arqueologia: Memorial Josep
Barberà i Farràs finalitza el dia 30 d’aquest mes.
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Conferències
• Dimecres, dia 9 de juny a les 20 h,
tindrà lloc la comunicació: Antro -
pologia, paleopatologia i medicina a
càrrec del Dr. Domènec Campillo, del
Laboratori de Paleopatologia i
Paleoantropologia del Museu d’Ar -
queologia de Catalunya (MAC). La
conferència tindrà lloc a l’Aca dèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears, situada al Carrer
Major de Can Caralleu 1-7, de
Barcelona. L’aforament és limitat i cal
confirmar l’assistència via correu elec-
trònic a paleopatologia@gmail.com

• En el marc de l’exposició Projecte
Monthemhat: les mòmies oblidades,
el MAC-Barcelona proposa una con-
ferència pel dia 17 de juny a les 19 h
sobre El procés ritual de la momifi-
cació,a càrrec de Rosa Dinarès.
Aquesta activitat fou anunciada el mes
passat i ha estat ajornada per a aques-
ta data.

• El dilluns 28 de juny, a les 19 h tin-
drà lloc la conferència: La conserva-
ció de restes arqueològiques urba-
nes: La Via Sepulcral Romana de la
plaça de la Vila de Madrid, 1957-
2010 a càrrec de Lidia Font Pagès
(MUHBA) a la sala Francesc Carreras
Candi del MUHBA a la Plaça del Rei
de Barcelona.

Congressos
• Els interessats en participar al I
Forum d’Accessibilitat a l’Aire
Lliure i en especial a l’adequació d’es-
pais arqueològics per a discapacitats
podeu consultar el web www.ge
pec.cat/natura/forum. Aquesta troba-
da tindrà lloc els dies 7 i 8 de juny a
Tarragona.

• L’Ajuntament de Tarragona junta-
ment amb l’Associació Catalana per a
la Recerca en Arqueologia Medieval
organitzen el IV Congrés d’Arqueo -
logia Medieval i Moderna a
Catalunya que se celebrarà a Tarra -
gona del 10 al 13 de juny, a l’Institut
Municipal d’Educació de Tarragona.
Podeu consultar el programa a
www.acram.cat

• A Barcelona tindrà lloc el III
Congrés Mundial d’Estudis sobre
l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica
(WOCMES), organitzat per l’IE-
MED. Entre moltes altres disciplines

que es tractaran, destaquem les d’ar-
queologia, egiptologia, història i mu-
seologia. El congrés es realitzarà a la
UAB del 19 al 24 de juliol. Trobareu
més informació a www.wocmes.ie
med.org

Cursos
• El Museu Arqueològic de
l’Esquerda té previst fer del 7 al 11 de
juliol el curs Arqueologia, excavació
i experimentació al jaciment de
l’Esquerda, adreçat a public en gene-
ral i universitaris en particular. Per a
més informació consulteu el web
www.lesquerda.cat o envieu correu
electrònic a m.a.esquerda@rodade
ter.cat

• La Universidad Nacional de
Educación a Distancia organitza del
12 al 14 de juliol el curs d’estiu:
Gestión del Patrimonio arqueoló-
gico en el ámbito local. Tindrà lloc
a la seu de la UNED de Medina-
Sidonia (Cádiz). Per a més informació
i per a fer la matriculació es pot visitar
el web www.uned.es/cursos-verano

• El Museu de Belles Arts de
Castelló, la Fundació Germà Colón
de la Universitat Jaume I i l’Ajun -
tament de Benicarló organitzen pels
dies 15 i 16 de juliol el curs Llengües
a Ibèria. El curs es realitzarà al
Centre Cultural Convent de Sant
Francesc. MUCBE, a Benicarló.
Podeu consultar el web http://www2.
dipcas.es/museos/BellesArts/lenguas
eniberia/home.htm

Exposicions
• Al CosmoCaixa de Barcelona es
presenta l’exposició: Darwin obser-
vador, Darwin naturalista. La ruta
del “Beagle” (1831-1836). Per a
més informació www.lacaixa.es/obra
social

• Al Parc arqueològic Cella Vinaria
de Teià podreu veure del 8 de juliol al
16 de setembre l’exposició Ali -
mentum, menjar i beure en època
romana, exposició gràfica sobre l’ali-
mentació en època romana, que in-
clou una vitrina d’aromes i una jardi-
nera amb condiments vegetals vius.
Aquesta exposició itinerant es podrà
veure al Museu de Premià de Dalt
del 17 de setembre al 14 de novem-
bre.

• El Museu Palau Mercader de
Cornellà de Llobregat inaugura el dia
5 de juny l’exposició: Les veus de les
colònies. Cal Rosal 1858-2008.
L’exposició es podrà veure fins el 28
de juliol. Més informació al telèfon 
93 377 00 25 o a museumercader@aj-
cornella.cat

• Al Museu Comarcal de Manresa es
podrà veure fins el 5 de setembre l’ex-
posició Xarxes. Els primers inter-
canvis fa 6.000 anys. L’exposició pre-
tén aprofundir, tot contraposant el
passat amb el present, sobre els inter-
canvis entre el grups humans i la com-
plexitat de les seves relacions des de la
prehistòria fins als nostres dies.

Museus
• El Museu de Cerdanyola farà el dia
6 de juny un taller per a majors de 8
anys amb el títol: Fer d’Arqueòleg,
activitat conduïda per l’equip d’ar-
queòlegs que excaven al jaciment ibè-
ric de Ca n’Oliver. Podeu cosultar 
informació del museu a www.diba.
cat/museuslocals/nouwebmuseus/in
dex.html

• El Parc arqueològic Cella Vinaria
de Teià organitza el dia 6 de juny, de
16 a 19 h, una visita teatralitzada de la
mà de l’encarregat de la finca
Epictetus i els seus homes, on apren-
drem com era un dia de feina en un
celler romà fa 2000 anys. Per a més
informació podeu consultar www.ce-
lla-vinaria.cat o telefonar al 93 555 99
77.

• El MAC – Barcelona organitza pels
mesos de juny i juliol activitats per als
petits, de 6 a 12 anys. Els dimecres 30
de juny i 14 de juliol faran l’activitat:
Els egipcis i el viatge al més enllà,
on coneixeran alguns dels trets més
importants d’aquesta cultura mil·le-
nària. Pels dimarts 29 de juny, 13 de
juliol i 2 de setembre està previst fer
l’activitat: Vine a pintar una cova
prehistòrica!, on podran conèixer la
vida prehistòrica i es pintarà en una
paret de roca amb la tècnica de l’èpo-
ca. Les activitats són a les 17h i cal
inscriure-s’hi prèviament. Per infor-
mació i reserves podeu telefonar al 93
424 65 77 o enviar correu electrònic a
difusiomac@gencat.cat

• El Museu de Badalona organitza
pel dia 13 de juny una visita al Turó
d’en Boscà. L’activitat es realitzarà
a les 10:30h. Per a més informació
podeu consultar el web www. mu



seudebadalona.cat o telefonar al 93
384 17 50.

• El Museu de les Mines de Cercs
rea litza unes visites al jaciment pa-
leontològic de Fumanya cada dis-
sabte a les 12 h fins el dia 30 de juny.
Trobareu més informació al 93 824
90 25 o a www.mmcercs.cat

• El Museu de Granollers ens convi-
da a fer un recorregut per conèixer
la història de la ciutat. L’activitat es
farà el diumenge dia 13 de juny a les
12h. Podeu enviar correu electrònic
per a demanar més informació a mu
seuactivitats@ajuntament.granollers.
cat o telefonar al 93 842 68 40.

• El 30 d’abril de 2010, el Museu
Arqueològic del Vendrell va tancar
les seves portes. L’edifici on estava si-
tuat, la Casa Museu d’Àngel Guimerà,
ha començat un procès de restauració
i rehabilitació que es perllongarà com
a mínim, durant dos anys. 

• El Museu de Sant Cugat –
Monestir de Sant Cugat té previst fer
un taller d’iniciació a l’arqueologia els
dies 7 i 8 de juliol amb el títol Serem
arqueòlegs per un dia! El taller està
destinat a nens a partir de 8 anys i cal
fer reserva prèvia al 93 589 63 66 (de
dilluns a divendres de 9 a 14 h) o edu-
caciomuseu@santcugat.cat

• El Museu - Arxiu de Vilassar de
Dalt organitza cada primer diumenge
de mes d’11 a 14 h una visita comen-
tada al recinte arqueològic de la
Fornaca, format per tres forns circu-
lars datats al segle III dC. Per dema-
nar informació es pot telefonar al 93
750 74 88 o enviar un correu electrò-
nic a museu@vilassardedalt.cat

• El MAC – Girona realitza el mes de
juliol una sèrie d’activitats destinades
a nens de 6 a 12 anys. El dissabte 4
presenten: Les innovacions a la pre-
història, on tractaran quatre innova-
cions que van marcar decisivament
l’evolució de la societat a tots nivells:
l’elaboració d’eines, el foc, la ceràmi-
ca i la metal·lúrgia. El dissabte 11
tractarà Com era una ciutat romana
com Girona?, on descobriran els ri-
tuals que comportava la fundació
d’una ciutat romana, com es constru-
ïa i s’organitzava, per acabar, elabo-
rant una calçada romana. El dissabte
dia 18 presenten: Els vitralls: una ar-
tesania d’època medieval, on podran
treballar per un dia un ofici artesanal
com el de vidrier. Les activitats són
gratuïtes i les places limitades.
Informació i reserves al 972 20 66 31
o macgirona.cultura@gencat.cat

• L’Associació del Museu de la
Ciència i de la Tècnica i d’Arqueo -
logia Industrial de Catalunya organit-
zen els Premis Bonaplata 2010. Els
treballs realitzats han de ser sobre ar-
queologia industrial, estudis arqueo-
lògics de paisatges o llocs industrials,
entre altres. Per als Premis Bonaplata
Joves el període de presentació dels
treballs és de l’1 al 30 de juny i per als
Premis Bonaplata de l’1 al 30 de se-
tembre. Podeu trobar més informa-
ció a www.amctaic.org o trucant al 93
319 23 00.

Biblioteca
• Volem donar les gràcies a la sòcia
Mercè Jané, al MAC - Girona i a
l’Associació Catalana de Ceràmica
Decorada i Terrissa per l’aportació de
diverses publicacions a la Biblioteca
de la Societat Catalana d’Arqueologia.

Excavacions
• Excavacions al poblat ibèric de
Montbarbat (Lloret de Mar) de l’1
de setembre a l’11 d’octubre. Mínim
una setmana. Per a més informació,
podeu enviar un correu a Maria del
Vilar Vilà, mvilar@ub.edu 

• De l’1 de juny al 30 de juliol es re-
alitzaran les excavacions al jaciment
neolític de La Draga (Banyoles). La
persona de contacte és Raquel Piqué,
podeu enviar correu electrònic a ra-
quel.pique@uab.cat

• El CIPAG enguany farà excava-
cions a les coves de Can Sadurní
(Begues), Can Figueres (Begues) i
Cova Bonica (Vallirana). Les dates,
per a totes són entre el 24 de juliol i el
8 d’agost. Podeu posar-vos en contac-
te amb Manuel Edo, a través de
medo@telefonica.net

Noticiari 
• El Ministeri de Cultura va declarar
la zona arqueològica submarina de
l’Illa de l’Aire Bé d’Interès Cultural
(BIC), mitjançant una resolució pu-
blicada en el Butlletí Oficial de l’Estat
el 21/04/10. 

• El Servei d’Arqueologia i el Centre
de Documentació Patrimonial del

MUHBA tenen nova seu situada al
carrer Comercial, núm. 5, entre el
carrer Fusina i el passatge Mercantil.

Llibres
• Singladures. Revista d’història i
patrimoni cultural de Vilassar de
Mar i el Maresme nº 26, Centre
d’Estudis Vilassarencs – Ajuntament
de Vilassar de Mar, Vilassar de Mar,
desembre 2009, 99 pàgs. 

• Tribuna d’Arqueologia 2008-
2009, Servei d’Arqueologia i Paleon -
tologia, Direcció General del
Patrimoni Cultural, Dep. de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Barcelona,
2010, 317 pàgs.

• ESPINAGOSA J., Fàbrica de
Maquinària agrícola J. Trepat de
Tàrrega, Ajuntament de Tàrrega i
Museu Comarcal de l’Urgell,
Tàrrega, març 2008, 145 pàgs. 

• GONZÁLEZ, J. R., Cloure els
ulls o el pas de la mort a la vida.
Temps de Forja. Els inicis i l’alta Edat
Mitjana. Segles V-XII. Volum 1 Part
IV, Pagès editors i Bisbat de Lleida,
pàgs 484-516.

• LAGARDA I MATA, F., Forta -
leses prehistòriques de la costa
menorquina, Ferran Lagarda Editor,
Sobradiel, març 2010, 88 pàgs.

• LAGARDA I MATA, F., ¿Escul -
turas subterráneas en Menorca? La
cueva de Tot-lluc y sus grabados
rupestres (Ciutadella de Menorca),
Ferran Lagarda Editor, Sobradiel,
març 2010, 38 pàgs.

SOCIETAT CATALANA D’ARQUEOLOGIA
València, 225, àtic 3a.
08007 BARCELONA
Tel. 934 673 004
A/e: sca@scarqueologia.com
http://www.scarqueologia.com

AVÍS

La secretaria i la biblioteca de la
Societat Catalana d’Arqueologia esta-
ran tancades els dies 23 i 25 de juny.



NEMESIS SCCL és una cooperativa amb seu a
Tarragona creada l’any 1999 i dedicada, principalment,
a la realització de treballs arqueològics. Aquesta em-
presa ofereix també activitats de difusió de la cultura
clàssica i l’arqueologia, com ara tallers per escolars i vi-
sites guiades. Hi hauria encara un altre vessant laboral
en el qual els quatre socis de NEMESIS SCCL i un
gran nombre de col·laboradors ens trobem fortament
implicats: el re-enactment.

La reconstrucció històrica o re-enactment consisteix en
la recreació de modes de vida del passat, prestant gran
atenció a la indumentària, als objectes i als personatges
i situacions. El re-enactment compta amb una llarga
tradició als països del nord d’Europa i als Estats Units,
on el món militar ha estat, generalment, el seu objec-
tiu principal. Les èpoques recreades abracen la totali-
tat de la història de la humanitat, des de la prehistòria
fins els esdeveniments més recents en el temps. Així, a
Europa es desenvolupen activitats de reconstrucció
històrica a poblats neolítics, es reviuen batalles napo-
leòniques o campanyes i desembarcaments de la
Primera i la Segona Guerra Mundial, mentre que a
Nord-Amèrica el re-enactment té un dels seus pilars en
la guerra de Secessió.

Respecte a les recreacions del món antic, tot i que ac-
tualment abunden les fires i festivals a Catalunya, a
l’Estat i arreu d’Europa, són sens dubte les Jornades
Internacionals de Reconstrucció Històrica Romana
“Tàrraco Viva”, celebrades anualment a Tarragona des
de 1999 a finals de maig, el referent mundial en re-en-
actment d’època romana. El rigor històric és present en

tots els actes programats, allunyats d’efectismes i tò-
pics: conferències d’alt nivell, exposicions divulgati-
ves, el fòrum internacional de museus d’època antiga i
la qualitat dels grups nacionals i internacionals convi-
dats dedicats a la reconstrucció del món romà (militar,
civil, lluita gladiatòria, música, gastronomia, etc.) en
són una mostra. “Tàrraco Viva” ha esdevingut un punt
de trobada tant per estudiosos de l’antiguitat com per
persones interessades en aquesta temàtica i, per supo-
sat, per famílies. Una línia divulgativa clara des de l’or-
ganització d’aquestes Jornades i una ferma aposta per
la qualitat han permès ultrapassar de llarg l’atracció
d’un públic únicament local per convertir-se en un
gran festival d’importància internacional, amb més de
143 activitats programades entre els dies 18 i 30 de
maig de 2010 i l’assistència de 58.000 persones en
l’edició de 2009. 

NEMESIS SCCL participa a “Tàrraco Viva” des de la
seva primera edició. Organitza i coordina cada any els
actes realitzats al Fòrum de la Colònia de Tarragona.
Les activitats que dinamitzen el recinte foral s’englo-
ben cada any sota el títol genèric “Tàrraco Nostra” i a
través d’elles es recrea la vida quotidiana a l’època ro-
mana. La nostra empresa realitza també activitats a
l’amfiteatre, on juntament amb els grups italians Ars
dimicandi, dedicats a la reconstrucció del món gladia-
tori, i Ludi scaenici, que treballen sobre el món de la
música romana, es recrea com seria un dia de jocs en
aquest espai. A més, a NEMESIS SCCL hem tingut
des del començament una especial inclinació a tractar
el món de les creences màgiques i religioses de l’anti-
guitat. Una de les reconstruccions històriques que en-

guany desenvolupem és la iniciació
d’un aspirant per entrar a formar part
del culte mistèric del déu Mitra. I sem-
pre, totes aquestes activitats recons-
trueixen situacions que s’estructuren
sobre la base de les explicacions d’un
arqueòleg.

Tot i que acaba de tenir lloc, us convi-
dem a descobrir l’any que ve “Tàrraco
Viva” (si no ho heu fet ja), un festival
cultural que ultrapassa allò que és lúdic
per oferir una informació coherent i
versemblant de la vida a l’antiguitat.

M. Reis Fabregat Fibla
Gerent de NEMESIS SCCL

nemesisarq@hotmail.com
www.tarracoviva.com

Culte mistèric al déu Mitra

NEMESIS SCCL i “Tàrraco Viva”, més que història


