Presentació.
15 anys de Tribuna d’Arqueologia

El Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya va voler des d’un primer moment contribuir a la difusió de la tasca arqueològica que es desenvolupava arran de la transferència de competències culturals.
Es va instituir un cicle de conferències que apropés la societat i els estudiosos
a les últimes troballes i excavacions que es portaven a terme en el nostre territori,
però també com a fòrum de debat per impulsar l’intercanvi científic i l’aportació
dels assistents.
A les primeres versions es van incloure conferències de fora del país amb l’afany que ens aportessin grans novetats i les últimes troballes europees.
Més endavant vam concretar les sessions en activitats de casa nostra sorgides,
principalment, d’intervencions d’urgència o d’actuacions patrimonials impulsades
des de la mateixa Direcció General del Patrimoni Cultural.
Cal tenir present que la Tribuna d’Arqueologia ha estat sempre oberta també a
la paleontologia, que entra dins les competències i obligacions que té encomanades el Servei d’Arqueologia. Últimament hem obert aquesta sèrie de conferències
a aspectes més administratius i de gestió, que són imprescindibles per entendre
tota una tasca que es desenvolupa per acréixer i protegir el patrimoni arqueològic.
No hem d’oblidar que els resultats científics que s’obtenen de les intervencions, ja siguin arqueològiques o paleontològiques, provenen dels jaciments i
aquests són patrimoni cultural i és l’aspecte patrimonial que s’ha de tenir present,
perquè tot i que la recerca és important, aquesta es fa sobre el patrimoni. L’estudi científic d’un jaciment ens dóna el coneixement precís per avançar i progressar en la investigació històrica i alhora el punt exacte on som en cada moment i
ens deixa clar com vivien els nostres avantpassats, els quals han fet que no solament coneguem els estris materials, sinó que, a través dels avenços tecnològics i
d’analítiques, puguem entrar en el coneixement de la seva manera de pensar i
comportar-se.
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Però tot això no té sentit si no es revaloritza el patrimoni, si no s’ensenya adequadament i no es protegeix amb cura. No es pot intervenir en un jaciment simplement per aconseguir més dades, s’ha de fer en el moment precís. Hem de tenir
molt present que les lleis han progressat molt i que, en aquest moment, es té molt
més de zel pel patrimoni; és per això que els promotors i les administracions estan obligades a fer els estudis d’impacte ambiental preceptius i a fer intervencions
preventives per saber si es pot o no construir en un lloc o amb quines condicions
es pot fer.
Cada vegada hi ha més ciutats declarades bé cultural d’interès nacional (BCIN)
i més projectes que passen per les comissions territorials del patrimoni cultural i
aquestes, conjuntament amb el Servei d’Arqueologia, fan que les intervencions siguin en extensió i que els acords que es prenen en la protecció del patrimoni arqueològic siguin més rigorosos. És innegable que aquesta actuació patrimonial fa
que s’hi hagin d’esmerçar molts recursos, però també és cert que això aporta més
zones per adequar a la visita i fer-ne parcs dels quals puguem gaudir tots.
Dins el camp de la difusió volem congratular-nos d’un fet que celebra 15 anys
i que esperem que en duri molts més. Es tracta de la publicació d’aquestes conferències que fa 15 anys que el Servei d’Arqueologia va iniciar i que perduren amb
una assistència de públic molt important. Això ens anima a continuar treballant per
la difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic català.
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