CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
TEtÀ, L'tNslrur cATALÀ D,AReuEoLoctA clÀsstcA I EL
MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA PER AL SIMPOSI
EL VI TARRACONEruSE I IATTÀ: AHIR I AVTJI
Teià, 10 de maig de 2007

REUNITS
D'una part, el Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, alcalde i president de I'Ajuntament de
Teià, amb seu al carrer de Pere Noguera, 12 i CIF P-0828100-H.
D'altra part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
Clàssica (ICAC), amb domicili social a Tarragona,ala plaça d'en Rovellat, s/n iClF S4300033-J.

l, d'altra part, el Sr. Pere lzquierdo i Tugues, director del Museu d'Arqueologia de
Catalunya (MAC), amb domicili social a Barcelona, al passeig de Santa Madrona, s/n
ctF Q-5850024-J.
i

Les parts, reconeixent-se la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.
MAN IFESTEN
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Que l'Ajuntament de Teià disposa d'un important patrimoni arqueològic
del qual té cura idel qual promou I'estudi, la conservació ila difusió.

D'aquest conjunt cal destacar la cella vinaria del jaciment arqueològic de
Vallmora (Teià).
Que I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica és un centre de recerca
públic creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili,
amb la participació del Consell lnteruniversitari de Catalunya, que té com
a finalitat la recerca, la formació avançada ila difusió de la civilització i
cultura clàssiques.
Que el Museu d'Arqueologia de Catalunya mostra permanentment els
vestigis arqueològics que il.lustren l'evolució de Catalunya iel seu entorn
durant la prehistòria i la història antiga
Que tenen la voluntat de dur a terme el simposi El vi tarraconense i
laietà: ahir i avui per (vegeu annex).

En conseqüència, acorden subscriure el present conveni amb els següents

PACTES

Primer.- L'objectiu d'aquest conveni

es I'organització del simposi El

vi

tarraconense i laietà: ahir i avui que es farà el dia 9 de maig d'enguany a la seu
de I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica iel dia 10 de maig a I'Ajuntament de
Teià. Per dur a terme aquest objectiu les institucions signants del conveni
podran comptar amb la col'laboració d'altres institucions o entitats. S'adiunta
annexat a aquest conveni el programa detallat del simposi.

Segon.- L'Ajuntament de Teià es compromet a:

1.

2.
3.

4.
5.

Assumir la codirecció cientifica i organitzativa del simposi que gestionarà
el Sr. Antoni Martín i Oliveras, arqueÒleg municipal.
Assumir despeses de l'organitzacio de la reunió científica per un import
màxim de 1.000 €.
Assumir les despeses del refrigeri que s'oferirà als assistents el dia 10 de
maig a Teià.
Acollir a la sala d'actes de la Casa Municipal de Cultura La Unió de Teià
la sessió científica del dia 10 de maig.
Gestionar la visita a la cella vinaria del jaciment arqueolÒgic de Vallmora
(Teià).

Tercer.- L'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica es compromet a:

1.

2.
3.
4.

Assumir la codirecció científica i organitzafiva del simposi que gestionarà
la Dra. Marta Prevosti i Monclús, arqueòloga investigadora de l'lnstitut,
amb el suport de l'Àrea de Difusió de I'ICACAssumir despeses de l'organització de la reunió científica per un import
màxim de 2.568,54 €.
Gestionar les inscripcions dels participants, que seran gratu'Ítes.
Acollir, a la Sala d'Actes de l'lnstitut. la sessió científica del dia 9 de
maig.

Quart.- El Museu d'Arqueologia de Catalunya es compromet a:

1. Col'laborar en l'organització del simposi.
2. Assumir despeses de l'organització de la reunió científica per un import
màxim de 2.500 €.

Ginquè.- El pressupost econòmic del simposi és de 6.0ó8,54 € i serà distribuït
entre les institucions organitzadores tal com s'estableix en les clàusules segona,
tercera i quarta. Les institucions organitzadores gestionaran directament amb
els creditors el pagament de les despeses aprovades que els corresponguin.

Sisè.- Les institucions signants del conveni procuraran editar les actes del
simposi, per a la qual cosa signaran un conveni específic en què es fixaran els
compromisos i obligacions de cadascuna de les parts.

Setè.- Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de ser signat i tindrà la
durada que requereixi la resolució del simposi El vi tarraconense ilaietà: ahir i
avui.

a

prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni de
se'n signen tres exemplars en el lloc i la data esmentats a
rçâlament.

prlció,
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Alcalde de I'Ajuntament de
Teià

lsá¡el Rodà de Llanza,
Directora de I'lnstitut Català
I'Arq ueologia Clàssica

lzquierdo i Tugues,
Director del Museu
d'Arqueologia de Catalunya

ANNEX

Programa del simposi El vi tarraconense i laietà: ahir iavui
Dimecres 9 de maig
Sala d'Actes
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
09.00-09.30. Presentació del Dr. Francesc Xavier Grau i Vidal, rector de la URV.
09.30-10.30. Le vin, facteur de differentiation sociale, André Tchérnia, École des
Hautes Études en Sciences Sociales.
10.30-11.30. Les processus, les techniques ef la technologie de la production vinicole
antique, Jean Pierre Brun, Centre Jean Bérard.
11

.30-12.00. Pausa

12.00-13.00. fendències actuals en I'elaboració de ylns, Joan Miquel Canals Bosch,
URV.

13.00-14.00. El vitarraconense, avui. El procés de la seva elaboració, Josep Raventós
Vidal, Caves J. M. Raventós Blanc SA.
14.00. Tast de cava i dinar
16.00-16.30. La producció d'àmfores a/s cenfres de Sanf Boi de Llobregat, Darró i
entorn immediat, Albert Lôpez Mullor, Diputació de Barcelona.
16.30-'1 7 .30. La producció vinícola i els tallers d'àmfores a I'ager Tarraconensis i a
I'ager Dertosanus, Ramon Jarrega, ICAC.

17.00-17.30. Pausa
17.30-18.00. yi laietà itarraconense al País Valencià. Una mirada des dels forns
d'àmfores i el consum de Dianium-Dènia, Josep Antoni Gisbert Santonja, Museu
Arqueològic de Dènia.
18.00-18.30. Baefulo iBarcino, instal'lacions vinícoles en dues domus urbanes,
Montserrat Comas Solà, Museu de Badalona, i Júlia Beltrán de Heredia, Museu
d'Història de la Ciutat de Barcelona.
18.30-19.00. Debat
21.00. Sopar
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3ultura La Unió, Teià

09.30-10.00. Recepció a càrrec del Sr. Andreu Bosch iRodoreda, alcalde de Teià.

':

10.00-10.30. Refrigeri de benvinguda
tes vinyes: l'exemple de la Galia narbonensis,
ohes Archéologiques Préventives.

)ca romana a les comarques gironines i al
Rosse//ó. lnversió, propietat, treball de la terra i artesanat, Pere Castanyer i Joaquim
Tremoleda, Muesu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, iJosep M. Nolla, Universitat
de Girona.

11.30-12.00. Del Mujal a Xanten: noyes yislons del comerç romà de vi a ta
Tarraconense, Albert Martín, arqueòleg municipal de Cabrera de Mar, i Cèsar Carreras,

uoc/rcAc.

12.00-12.30. Pausa
12.30-13.00. E/s ports del litoraltarraconense i el seu paper en el comerç del vi, Pere
lzquierdo, director del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
13.00-13.30. Jaciment arqueològic de Vallmora: un model d'exptotació vitivinícota
intensiva a la Laietània romana (s. IaC- ldC), Antoni Martín, Ajuntament de Teià,
Carles Velasco, codirector de les excavacions arqueològiques 2004-05.

i

13.30-14.30. Debat
14.30-16.30. Dinar institucional presidit pel conseller d'lnnovació, Universitats
Empresa, Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca.

i

17.00-18.00. Visita al jaciment arqueològic de Vallmora, Teià.
18.00-19.00. E/ vi d'Alella avui. Factors de qualitat, Xavier García Muntané, Alella
Vinícola Can Jonc SL.
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Dilieència.- Per fer constar la validesa
presãupost econòmic en 6.068,54e

Teià, ro de maig dezooT

José'M.
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de l'esmena del pacte cinquè, fixant

