
CONVENI de col'laboració entre I'Arquebisbat de Tarragona (Capítol de la

Gatedral) i l'lnstitut Gatalà d'Arqueologia Glàssica per a la realització de

prospeccions geofísiques al subsòl de la Gatedral de Tarragona

Tarragona,2l de febrer de 2007

D'una part, I'Arquebisbat de Tarragona, amb domicili social al Pla de Palau, 2, de

Tarragona iClF Q-4300001G, representat en aquest acte per Excm. iRvdm. Dr.

Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat amb DNI

40796236D, que actua en nom i representació d'aquesta entitat,

D'altra part, l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), amb domicili social a la
plaça d'en Rovellat, s/n, de Tarragona iClF S 4300033J, representat en aquest acte

per la Dra. lsabel Rodà de Llanza, amb DNI 37632796N, que actua en nom i

representació d'aquesta entitat, d'acord amb el seu càrrec i amb les funcions que li

foren delegades pel Consell de Direcció de I'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. 3. 143, de 19 de maig)

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

MAN IFESTEN:

Primer. Els arquebisbes i el Capítol Catedral sempre han tingut cura especialíssima

de l'obra i conservació de la Catedral metropolitana. També, des de ben antic, han

practicat i promogut la investigació històrica i arqueològica fins al punt que poden

presentar precedents dels més il'lustres; des de I'arquebisbe Antoni Agustí fins als

canonges Blanch i González de Posada. Limitant-nos només al segle passat, els

estudis monogràfics de Mn. Sanç Capdevila i les memòries de les excavacions de
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Mn. Joan Serra Vilaró han suposat un nou punt de partida per a tots els estudis

posteriors.

Segon. Les investigacions sobre la topografia i arqueologia urbana de la Tàrraco

romana semblen que han pogut individuar un àmbit religiós de culte imperial, el

centre simètric del qual ocupà posteriorment la planta de la Catedral medieval.

Relacionats amb aquest àmbit són evidents encara els grans murs del segle I dC que

foren aprofitats en la construcció de I'angle nord del claustre. També han aparegut

en el subsòl deljardí de Santa Tecla la Vella indicis de construccions visigòtiques del

s. Vll.

Tercer. Els vestigis materials, el seu estudi, així com també les característiques

pròpies d'un model d'edifici que ben sovint presenta estrats de diverses i

progressives intervencions i reutilitzacions constructives, han fet pensar, des de fa

temps, que podria tenir un interès científic l'estudi del subsòl de la Catedral de

Tarragona.

Quart. L'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 ampli, 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 altres

pobles directament relacionats amb aquestes.

Ginquè. L'ICAC pretén, mitjançant el programa <Tàrraco> inclòs en la línia de

recerca <Arqueologia de la ciutat antiga>, donar suport a la investigació científica

existent sobre I'antiga capital de la Hispania Tarraconensis. L'ICAC afronta aquest

objectiu amb la doble voluntat d'esdevenir una institució de suport a l'arqueologia de

la ciutat i convertir-se en un centre més de referència científica i de difusió ciutadana.

Sisè. Per aquests motius, tant l'Arquebisbat i el Capítol de la Catedral de Tarragona

com I'ICAC reconeixen que pot ser positiva la mútua col'laboració en la recerca i la

difusió del patrimoni arqueològic de la Catedral de Tarragona.
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CLÀUSULES:

Primera. L'objecte del present conveni és fixar les condicions de mútua col.laboració

en la realització de prospeccions geofísiques en el subsòl del recinte de la Catedral

de Tarragona.

Segona. Per dur a terme aquesta actuació, l'ICAC signarà un conveni de

col'laboració amb el departament de prospecció geofísica de la Facultat de Geotogia

de la Universitat de Barcelona, i es configurarà una Comissió lnstitucional de

seguiment i una Comissió Executiva.

Tercera. La Comissió lnstitucional de seguiment estarà integrada per Mn. Josep

Martí iAixalà, en qualitat de delegat diocesà de Patrimoni de l'Arquebisbat i canonge

responsable del patrimoni arqueològic de la Catedral, i la Dra. lsabel Rodà de

Llanza, en qualitat de directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica. Aquesta

comissió vetllarà per la coordinació institucional, el compliment dels acords estableds

i el seguiment de la Comissió Executiva.

Quarta. La Comissió Executiva estarà integrada pel Dr. Albert Casas i Ponsatí,

catedràtic de Geofísica de la Universitat de Barcelona; el Dr. Josep M. Macias Solé,

investigador de l'ICAC i arqueòleg integrat en l'equip arqueològic del Pla Director de

la Catedral de Tarragona, i el Sr. Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic

Tarraconense de l'Arquebisbat de Tarragona i arqueòleg integrat en l'equip

arqueològic del Pla Director de la Catedral de Tarragona, Aquesta comissió

s'encarregarà de la direcció i execució dels treballs de prospecció i es

responsabilitzarà de coordinar l'estudi científíc dels resultats que se'n derivin. Els

integrants d'aquesta comissió estaran assistits per I'equip de prospecció i l'equip

arqueològic que consta en la documentació annexa.

Cinquena. L'ICAC assumeix els costos d'aquesta intervenció arqueològica i es

compromet a no afectar la pavimentació de la Catedral, tal com estableix el punt 3 de

I'annex tècnic que s'adjunta en aquest document. En cas de produir-se

involuntàriament alguna afectació, l'ICAC assumirà la responsabilitat que se'n derivi.
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Sisena. L'Arquebisbat de Tarragona i el Capítol de la Catedral es comprometen a

satisfer les necessitats de I'equip tècnic d'actuació, definides en el punt 4 de I'annex

tècnic que s'adjunta a aquest document. L'Arquebisbat assumeix la participació del

Sr. Andreu Muñoz en aquest projecte.

Setena. L'explotació i difusió científica dels resultats d'aquesta intervenció

arqueològica corresponen a l'lCAC, que tindrà en compte les propostes de la

Comissió lnstitucional i de la Comissió Executiva. El Capítol Catedral tindrà també

dret a disposar i fer ús dels resultats de la intervenció arqueològica esmentada

respectant-ne l'autoria científica.

Vuitena. lgualment, només l'ICAC i el Capítol de la Catedral conjuntament podran

autoritzar les declaracions institucionals sobre l'execució i els resultats de la

prospecció als mitjans de comunicació,

Novena. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de 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.

Desena. 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 així consti, signen el present document, per

duplicat, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

5l'LJ È--^--

-------
Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells, Dra. lsabel Rodà de Llanza

arquebisbe metropolità de Tarragona i directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia

primat Clàssica



Document annex

CA A LA GATEDRAL DE TARRAGONA

1. Equip multidisciplinari de prospecció geofísica i d'investigació arqueològica

1.1. L'equip de prospecció estarà encapçalat per:

. Albert Gasas, catedràtic de Prospecció Geofísica de la Universitat de

Barcelona amb més de vint anys d'experiència en l'aplicació de mètodes

geofísics en projectes arqueològics i de restauració del patrimoni monumental.

. Pietro Gosentino, catedràtic de geofísica aplicada de la Universitat de

Palermo amb més de vint-i-cinc anys d'experiència en l'aplicació de mètodes

geofísics en projectes arqueològics i de restauració del patrimoni monumental

en un territori tan ric com és Sicília. Ha estat director de diferents cursos i

seminaris internacionals, entre els quals destaquem I'lnternational School of

Applied Geophysics 1Oth Course: Development of geophysical methods -

application to shallow targets.

Gèsar Carreras, professor de la Universitat Oberta de Catalunya ¡

investigador adscrit a l'lCAC.

Roger Sala, arqueòleg expert en prospecció geofísica aplicada a

l'arqueologia.

Entre les principals experiències que avalen l'equip investigador destaquen les seves

col'laboracions en els projectes següents:

- Estudi geofísic per al Pla Director de la Muralla Romana de Lugo per encàrrec del

Ministeri de Cultura.

- Estudi geofísic per al Pla Director de la Catedral de la Seu d'Urgell.

- Estudi geofísic per al Pla Director de la Catedral de Mallorca.

- Estudi geofísic per al Pla Director de la Catedral de Ciutadella.

- Estudi geofísic per al Pla Director de la Catedral de Girona.

està inteqrat pels arqueòleqs seqüents:

o Josep M. Macias Solé. lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.
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Joan J. Menchon Bes. Museu d'Història de Tarragona-Ajuntament de

Tarragona.

Andreu Muñoz Melgar. Museu Bíblic Tarraconense-Arquebisbat de

Tarragona.

M, lmmaculada Teixell Navarro. Codex-Arqueologia i Patrimoni.

2. Tècniques de prospecció

L'objectiu és obtenir la màxima informació sobre I'estructura i composició dels

materials existents al subsòl de la Catedral de Tarragona, i particularment la detecció

de restes dels fonaments d'edificacions anteriors (temples romans, etc.). Per aquest

motiu, es planteja efectuar una cartografia acurada de les variacions laterals de les

propietats físiques amb contrastos més significatius entre el terreny natural i els

materials constructius i de rebliment implicats.

Per I'experiència en altres actuacions similars, es proposa aplicar aquestes tres

tècniques geofísiques complementàries:

- Tomografia de resistivitat elèctrica (ERT)

- Cartografia de conductivitat EM

- Radar de subsòl (GPR)

El primer mètode, tomografia de resistivitat elèctrica (ERT), permetrà reconèixer

la constitució dels materials en funció de la seva resistivitat elèctrica, que alhora és

funció de la porositat, contingut d'argila i grau de saturació en aigua del material,

L'aplicació d'aquesta tècnica es durà a terme amb un equip multicanal de 250

electrodes per aplicació d'un corrent elèctric i mesura del potencial generat en perfils

ixarxes regulars sobre el paviment.

El segon mètode, cartografia de conductivitat EM, consisteix en l'aplicació

mitjançant una bobina d'un camp EM en el domini de freqüències a baix nombre

d'inducció i mesura del camp secundari en una altra bobina situada a un metre de

distància. En aquestes condicions, la conductivitat elèctrica del subsòl és directament

proporcional al quocient entre I'amplitud del camp EM secundari i el primari. En

tractar-se d'un mètode d'inducció no cal un contacte galvànic com en el mètode

anterior. Es generaran mapes de variació de la conductivitat elèctrica en una xarxa

de mesures de 0,25 x 0,25 metres a dues fondàries (0,75 i 1,5 metres)
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Els perfils de radar, radar de subsòl (GPR), forniran també informació estructural

del subsòl i de la composició dels materials en funció de la velocitat de transmissió

de l'ona electromagnètica ide la seva atenuació en viatjar a través del subsò|. Les

dades es presentaran en forma de perfils individuals i també en seccions de temps

(time-slices). Per la conversió temps-profunditat, es faran diferents perfils de gran

angle (WARR) amb antena biestàtica.

Els instruments disponibles per efectuar el reconeixement són els següents:

- Un equip de tomografia elèctrica lRlS de 48 canals.

- Un equip de tomografia elèctrica GF-lnstruments de 250 canals.

- Un equip de radar de subsòl Ramac amb antenes de 100, 200 i400 Mhz.

- Un equip de radar de subsòl GSSI 3000 amb antenes de 275 i 400 MHz.

- Un equip de radar de subsòl GSSI 2000 amb antenes de 100, 250 i 500 MHz.

També es disposa del programari necessari per el tractament i interpretació de les

dades:

(Res2Dinv, Reflex, etc.).

3. Nivell d'afectació del paviment

No es produirà cap afectació al paviment atès que la major part de les exploracions

del subsòl es faran mitjançant tècniques d'inducció electromagnètica (georadar i EM

en el domini de freqüències). Les possibles marques sobre el paviment per definir la

retícula de mesures es faran amb guix, de manera que es pugui netejar fàcilment.

Per a les tomografies elèctriques, és necessari implantar elèctrodes per injectar un

corrent elèctric de baixa intensitat i uns altres per mesurar la resposta del subsò1. En

aquest cas, però, els elèctrodes que s'implantaran seran dels anomenats fous (com

els que s'utilitzen en medicina per fer electrocardiogrames i contacte amb un gel

conductor). Aquesta substància no deixa cap senyal, en qualsevol cas es neteja molt

fàcilment.
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Excepcionalment, podria ser convenient implantar uns claus petits (1 mm de

diàmetre) entre les juntes d'un parell de lloses, sempre que tinguin la folgança

suficient, de forma que un cop extret el clau no quedi cap senyal.

4. Necessitats de I'equip tècnic

El temps necessari per cobrir tota la superfície del temple preveu un màxim de 5 dies

comptant amb jornades de treball de 7 hores. L'equip investigador té una àmplia

experiència en estudis d'aquestes característiques, ja que ha participat en les

prospeccions geofísiques efectuades a la Catedral de Girona, la Catedral de Palma

de Mallorca, la Catedral de la Seu d'Urgell, la Catedral de Burgos, etc., i, per tant,

coneix abastament com gestionar la logistica d'exploració dels temples, fent

compatible la continuació del culte amb les tasques de prospecció.

Per això, els treballs de mesura es podran dur a terme durant les hores en què la

catedral estigui tancada al culte, fins i tot a la nit. A més, com que les mesures

afectaran de forma seqüencial només una paft del temple, es podrà considerar la

possibilitat de compatibilitzar en alguns moments el culte amb la realització de

mesures en altres pads (naus diferents) de la catedral. Les mesures es fan sense

provocar soroll ni altres molèsties als fidels.

Convindrà disposar d'un espai on poder deixar la instrumentació durant el temps que

no es facin mesures. Aquest lloc s'ha de poder tancar per motius de seguretat (els

instruments són molt costosos), i també han de tenir endolls per carregar les bateries

internes dels diferents instruments. També convé disposar de personal de suport,

coneixedor de la catedral, encarregat de moure els obstacles (fonamentalment

bancs) que puguin entorpir el funcionament de la maquinària.

5. Publicacions científiques que avalen I'experiència de I'equip d'intervenció

Equip de prospecció
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