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CONVENI ESPECIFIC DE COL.LABORACIÓ ENTRE

L'tNSTtrur CATALÀ D'AReuEolocrA cLÀssrcA r L'rNSTrrur cATALÀ oe
pALEoEcoLocrA HUMANA r EVoLUctó soc¡RtTarragona, 3 de juny de 2009
REUNITS
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D'una part, la Dra. lsabel Rodà de Llanza, directora de l'lnstitut Català d'Arqueologia
rresentació d'aquesta entitat, d'acord amb el
rren delegades pel Consell de Direcció de

2. L'lnstitut és un consorci integrat per

la

Rovira i Virgili creat per l'Acord de Govern de
raig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de
,laça Rovellat, s/n i CIF S-430003-J,
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lde l'altra, el Dr. Eudald Carbonell iRoura, Director de la Fundació Privada lnstitut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i en representació de la
esmentada fundació, amb NIF G-43783752, amb seu a Tarragona, c/Escorxador, s/n,
amb el número de Registre 2215 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya.
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Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per formalitzar el present conveni i a tal
efecte
MANIFESTEN

a)

Que amb data 3 de juny de 2009 I'ICAC i l'IPHES varen subscriure un Conveni
Marc per a realitzar activitats conjuntes dins dels seus fins fundacionals
compartits.

b) Que una de les línies de recerca compartides és l'estudi dels recursos
forestals al llarg del temps i el disseny de programes d'arqueologia
experimental que són necessaris per assolir bons resultats en tal línia de
recerca
En base a les anteriors manifestacions, ambdues parts, de comú acord, formalitzen el
present Conveni Específic d'acord amb les següents,

CLÀUSULES

Obiecte del conveni
L'objecte del present acord és fixar els termes en que es durà a terme el Projecte
d'arqueologia experimental: I'explotació dels recursos foresfa/s durant la prehistòria.
Projecte experimental en Öoscos actuals.
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Acorden

a) Desenvolupar conjuntament el "Projecte d'arqueologia

experimental:
I'explotació dels recursos foresfa/s durant la prehistòria. Projecte experimental
en boscos actuals" codirigit per la Dra. Ethel Allué (IPHES), la Dra. ltxaso
Euba (ICAC) i el Sr. Alexandre Solé (IPHES).

b)

L'objectiu d'aquest projecte és el coneixement dels processos de formació del
registre antracològic. Els experiments que ja s'estan realitzant inclouen la
recol'lecta de mostres experimentals de Pinus sy/vesfns a boscos de diferents
parcs naturals, la carbonització de les mostres i la realització de fogars
experimentals. L'estudi de les mostres es realitzaran en ambdues institucions.

c)

Un segon objectiu és la realització conjunta d'una col.lecció de referència de
fustes i carbons que en la seva fase actual està dipositada a I'lPHES. Aquesta
col'lecció es desenvoluparà per duplicat, de manera que ambdues institucions
gaudeixin de col'leccions completes permanents. La col'lecció comptarà amb
espècies europees (específiques de llles Balears i Pirineus entre d'altres) i
s'està ampliant a d'altres regions com el Nord d'Àfrica, el Caucas iÀsia.

d) Els treballs els realitzarà i/o coordinarà
personal en formació supervisats per
Itxaso Euba (ICAC).

personal especialitzat en el tema

la Dra. Ethel Allué (IPHES) i la

o

Dra.

a presentar conjunta o de forma
separada a diferents agències i entitats públiques o privades línies de

e) Ambdues institucions es

comprometen

finançament per tal de sufragar les despeses derivades d'aquestes activitats
si s'escau a plantejar línies de cofinançament amb recursos propis.
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Els resultats o treballs de recerca resultants seran publicats i/o presentats a
reunions científiques, ja sigui amb fons obtinguts per la seva producció, per les
vies ordinàries de les editorials corresponents o el que s'escaigui, fent constar
sempre el treball conjunt d'ambdues institucions i respectant la menció de les
autories de cada part que participi en els treballs.

Durada

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà la durada

establerta en els mateixos termes que el Conveni Marc subscrit el 3 de juny de 2009.

I en prova de conformitat els compareixents signen per duplicat
present conveni en el lloc i la data esmentats a I'encapçalament.
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lsabel Rodà de Lla
Directora
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
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lnstitut Català de Paleoecologia Humana
Evolució Social

i

2t2

