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AcoRD DE coL.LABoRAcró erurRe L'rNsrrur cnrnlÀ D'AReuEoLoctA
clÀsstcR I LA REVrsrA AURrcA, DE DtvuLGActó oel uót¡ clÀsstc

A Tarragona,2S de juliol de 2008

REUNITS

D'una part, la senyora lsabel Rodà, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica,
institució domiciliada a la Plaça d'en Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.

De I'altra part, el senyor Xavier Tudela i Penya, editor-director de la revista Auriga, de
divulgació del món clàssic, domiciliada a la Ronda Universitat, 7, 08007 Barcelona.

INTERVENEN

La primera, en representació de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

El segon, en representació de la revista Auriga.

EXPOSEN

| - Que l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) és un centre de recerca públic en
Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i

Virgili, amb la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya. Té com a finalitat la
recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i la cultura clàssiques.

ll - Que la revista Auriga va néixer el 1990 ité com a finalitat la divulgació del llegat
grecoromà en l'àmbit lingüístic català, i que I'any 2006 va obrir una línia de recerca
científica en l'àmbit de la papirologia i, alhora, va iniciar I'elaboració de I'lnventari
Papirològic de Catalunya.

Que en virtut del que s'ha exposat, i reconeixent les parts contractants capacitat jurídica
plena per a subscriure el present acord de col.laboració, convenen a celebrar-ho d'acord
amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i la revista Auriga comparteixen la
voluntat científica de convertir la papirologia en objectiu de recerca, especialment la que
se centra en documents del període grecoromà (en egipci, grec i llatí), ja sigui
descoberts en excavacions i prospeccions arqueològiques, ja sigui conservats en
col'leccions, arxius i museus.

Segona. L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica i la revista Auriga decideixen establir
una col'laboració en I'elaboració de I'lnventari Papirològic de Catalunya, que la revista
Auriga ha iniciat fa dos anys.
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Tercera. Que l'lnventari Papirològic de Catalunya, des del seu inici, té com a objectiu
registrar i estudiar tots els papirs presents actualment en col'leccions públiques i

privades de Catalunya. D'acord amb la informació disponible, es constata que entre
totes les col'leccions hi ha papirs medievals i també papirs antics. Concretament, entre
els darrers hi ha papirs egipcis, papirs d'època romana escrits en grec ien llatí ipapirs
en copte.

Quarta. Que encara no es pot calibrar la quantitat exacta de la totalitat dels documents
fins que s'hagin inventariat totes les col'leccions i es comprovi si els totals estimats per
a cada col'lecció o arxiu són reals, considerant si I'agrupament que es va fer dels
fragments és correcte o no. En un termini proper s'espera poder definir el total
aproximat del conjunt.

Cinquena. Que per ata no es pot dir amb seguretat quina quantitat de papirs
documentals i quina quantitat de papirs literaris hi ha, atès que cal primer fer un estudi
acurat de cada exemplar i amb els mitjans tècnics necessaris.

Sisena. Que els experts de la revista Auriga són responsables de I'elaboració de
l'lnventari Papirològic de Catalunya, per a la qual cosa necessiten recursos
instrumentals especialitzats en la recerca papirològica a fi de facilitar la visualització
dels textos sobre suports de papir i permetre una interpretació fiable del seu contingut
per a la seva edició.

Setena. Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica, d'acord amb les seves
disponibilitats, donarà suport a les necessitats de recerca de la revista Auriga.

Vuitena. Que la revista Auriga farà constar la col.laboració de I'lnstitut Català
d'Arqueologia Clàssica amb I'lnventari PapirolÒgic de Catalunya.

Novena. La vigència del present acord de col'laboració entrarà en vigor el dia de la
seva signatura i durarà fins al dia que finalitzi l'elaboració de I'lnventari Papirològic de
Catalunya.

Desena. Tot i el ressenyat en el paràgraf anterior, les parts podran posar fi a aquest
acord de col'laboració comunicant-t'ho a l'altra part amb tres mesos d'anticipació.

Onzena. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment
d'aquest conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible,
aquestes es comprometen a la mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la
jurisdicció que pertoqui.

En prova de conformitat i acceptació, les parts signen per duplicat, i a un sol efecte, en
el lloc i la data de I'encapçalament.

r=bt5
| 'i't lÃñ vI,L.l-.2 ¡-11*-et{ü{* '

f nstitut Cata¡à
-/ d'Àrqueolog¡a Clàssica

lsabel Rodà de Llanza
Directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica

Xavier Tudela Penya
Editor-director de la Revista Auriga


