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CONVENI de col{aboració entre I'Arquebisbat de Tarragona (Gapítol de la

Catedral) i I'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Glàssica per a l'estudi i publicació

dels treballs arqueològics desenvolupats a la Catedral de Tarragona durant

els anys 2000-2003

a Tarragona, 11 d'octubre de 2006

D'una part, I'ARQUEBISBAT DE TARRAGONA, amb domicilisocialal Pla de Palau, 2 de Tanagona iClF Q-

4300001G, representat en aquest acte per Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe metopolità

de Tanagona i primat amb DNI 40796236-D, que actua en nom i representaciÖ d'aquesta entitat

d'alfa part, I'INSTITUT CATALI O'AnQUEOLOG|A GI-ASSICA (ICAC), amb domicili social a la plaça

Rovellat de Tarragona i CIF S - 4300033J, representat en aquest acte pel Sr. Josep Guitart Duran amb DNI

39712798-4, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu cànec i amb les funcions

que li foren delegades pel Consell de Diræció de l'lnstitut amb data d'11 d'abril de 2002. L'ICAC és un

consorci integrat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili creat per I'Acord de Govern de

la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig).

Es reconeixen mútuament la capæitat legal suficient per a aquest acte i

EXPOSEN

Primer. Que des de I'any 2000 i en virtut de I'execució del Pla Director de la Catedral de Tarragona s'estan

duent a terme excavæions arqueolögiques en la Catedral de Tarragona i en les seves dependències

annexes. Aquestes actuacions compten amb el finançament derivat del Conveni 1999-2003 per la

impermeabilltzacio del mur de contencio delsector oesf del Claustre, en què hi ha participat la Generalitat de

Catalunya, la Diputació de Tanagona, el Consell Comarcal del Tarragonès, l'Ajuntament de Tanagona,

I'Arquebisbat de Tanagona (Capitol de la Catedral). El Pla Director ha estat dirigit pels arquitectes Joan
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Figuerola i Mesfe i Joan Gavaldà i Bordes i compta amb la coordinæió dels treballs arqueologics efectuada

per I'arqueoleg Joan J. Menchon Bes.

Segon, La Catedral de Tanagona és, i aixi ho han confirmat els teballs arqueologics, un indret que preserva

nombrosos vestigis patrimonials i histÒrics de l'època clàssica referents a l'arquitectura politicoreligiosa de

l'lmperi Romà i a la fansformació urbanística d'època visigÒtica produida anan de la implantæió dels espais

cultuals ide representæió de l'Església cristiana.

Tercer, L'arquebisbat de Tanagona és conscient de la vàlua científica i cultural del subsÖl de la Catedral de

Tarragona, tant des del punt de vista de la recerca arqueològica i histÒrica de Tànæo com per allò que

representa explicar i ajudar a comprendre la tadició de l'Església cristiana a Tanagona i de les seves formes

d'implantació urbana,

Quart. Que I'ICAC és una institució amb seu a Tarragona que ha estat creada per desenvolupar la recerca i la

formació avançada en el camp de I'Arqueologia Clàssica en un sentit ample, tant des d'una perspectiva

geogràfica, que engloba la Mediterrània i el seu entorn on es desenvoluparen les cultures clàssiques, com la

cronolÒgica i ètnica, comprenent les civilitzacions grega i romana i les dels alfes pobles dirætament

relacionats amb aquestes.

Ginquè. L'ICAC pretén, mi$ançant el programa Tànaco inclòs en la linia de recerca Arqueologia de la Ciutat

Antiga, donar suport a la investigació cientifica existent sobre l'antiga capital de la Hrspania Tatnconensis.

L'ICAC afonta aquest objectiu amb la doble voluntat d'esdevenir una institució de suport a I'arqueologia

urbana de la cíutat i convertir-se en un cenfe més de referència cientifica i de difusió ciutadana.

Sisè. Fruit d'aquests treballs desenvolupats a la Catedral de Tanagona, l'equip arqueològic ha elaborat la

corresponent memÒria cientificoadminisfativa segons els preceptes establerts per la Direcció General del

Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ambdues parts reconeixen la

potencialitat cientifica que ofereixen els resultats arqueològics obtinguts i determinen la conveniència de la

realització d'un projecte intensiu d'anàlisi cientifica i la publicació consecuüva dels seus resultats.

Setè. Per aquesb motius ambdues institucions reconeixen objectius complementaris en la recerca i difusió del

pafimoni arqueològic histöric contingut en el Monument Historic Artístic que és la Catedral de Tarragona. Es

considera positiva i fuctífera la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços en

projectes comuns que integrin professionals i investigadors vinculats a les intervencions produÏdes en la

i també els cientifics que, pel seu coneixement, puguin aportar elements vàlids d'interpretæió i de



difusió. Es pretén crear un context que afavoreixi i incrementi les potencialitats cientifiques, museogràfiques

culturals i socials del pafimoni arqueolÒgic i artístic de la Catedral de Tarragona.

Per tant, reconeixent-se la capacitat jurídica suficient per signar aquest document, .

ACORDEN

L L'objecte del present conveni és fixar el marc general de col{aboració ente I'Arquebisbat i el Capítol de la

Catedral de Tarragona amb l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. En concret, són objectius d'aquest

conveni de col{aboració entre ambdues institucions:

a) La recerca científica i la difusió de caràcter científic, docent i cultural sobre aquells aspectes, propis

de l'Arqueologia, l'Art i la Història de les èpoques clàssica i visigoda, que es conservin o s'hagin

documentat arqueologicament en el recinte de la Catedral de Tarragona i les seves dependències

annexes.

b) L'aplicació d'aquest conveni se cenyeix a I'estudi i difusiÖ cientifica derivada dels feballs

arqueolÒgics desenvolupats entre els anys 2000 i 2003 a la Catedral ielseu entorn.

c) L'intercanvi d'informació sobre temes d'investigaciö, llibres, publicacions i altes materials d'interès

comú. En aquest sentit s'habilitaran els mecanismes necessaris per permefe I'accés a les instal 'lacions

de llurs biblioteques i als serveis que s'hiofereixen.

d) La prestació entre ambdues institucions dels diferents espais necessaris per a la realització dels

projectes comuns.

2. La realit¿ació i autoria de I'estudi cientific proposat en l'æord 1b seran assumides pel directors de les

excavæions arqueolögiques. Per tal de dur a bon terme la tasca proposada, hom estableix una direcciÖ

col'legiada entre la direcció arqueològica, el canonge responsable del Patimoni Artistic de la Catedral i la

Direcció de l'lCAC. Aixi mateix i de mutu acord ente els membres de la direcció collegiada esrnentada es

podrà contemplar la incorporació de mês investigadors en el projecte de recerca amb un nivell de participació

d'acord amb les necessitats cientifiques especifiques.

3. L'ICAC assumirà el cost de l'estudi i edició dels treballs arqueologics desenvolupats en el recinte i entorn

de la Catedral de Tarragona.

4. Aquesta publicació s'inclourà en les sèries cientifiques que edita I'ICAC i constarà com una cædició amb

de Tanagona iel CapítolCatedral de Tanagona,



5. Segons indicació de I'Arquebisbat de Tanagona la publicació reconeixerà els mèrits de les institucions

participants en el finançament dels feballs que han originat les excavacions arqueologiques,

6. L'ICAC es compromet a lliurar 30 exemplars de la publicació a I'Arquebisbat de Tanagona i 45 exemplars al

Capitol Catedral de Tanagona.

7. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment d'aquest conveni marc 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.

8. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i tindrà la durada que requereixi el procés

d'estudi científic i edició de I'obra.

I com a prova de conformitat, i perquè consti, signen el present document, per duplicat, en el lloc i la data

esmentats a l'encapçalament.

Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujoli Balcells,

arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Josep Guitart i Duran,

director de I' Català d'Arqueologia Clàssica

DrsPosrcó noo¡croNAl

Per tal d'executar nous projectes de recerca i difusió cenûab en alfes activitats arqueolÒgiques

desenvolupades en el recinte i entorn de la Catedral amb anterioritat a l'any 2000, o bé amb posterioritat a

l'any 2003, s'haurà d'establir un nou conveni ente les parts, sempre que ambdues hi accedeixin de comú

acord.


