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Els dies 15 i 16 de setembre de 2006 es va celebrar la I Trobada d'arqueólegs de les l l les Balears en el Museu d'História de
lVlanacor aprofitant la commemoració del 80 aniversari de creació d'aquest museu. Aquesta trobada ja s'havia manifestat
com a necessária en altres ocasions. fobjectiu era estar al corrent de les intervencions que es duen a terme a les nostres
il les ique ens serveixin a la nostra feina quotidiana. A vegades, ens assabentam tard de les troballes que fan els companys
de professió, quan aquestes troballes ens podrien ser d'uti l i tat per la feina que dum a terme. Si en aixd afegim la manca de
publicacions que resulten de les intervencions que reali lzam, el panorama és encara més desolador.

En aquesta primera trobada es varen presentar 14 comunicacions d'intervencions arqueológiques realitzades tant a Mallorca
com a Menorca. Aquestes intervencions són fruit tant d'excavacions programades com d'intervencions d'urgéncia. En aquest
sentit, s'ha fet palesa una vegada més la diferent idiosincrásia d'aquests tipus d'intervencions. A la trobada varen participar
44 professionals de I 'arqueologia que a més de presentar el seus projectes també debate¡s¡ l i fs¡ontc acnenrac dal cor r
quefer  d iar i .

En el f inal d'aquesta trobada es va acordar per unanimitat fer un manifest amb una declaració d'intencions per presentar al
Consell de Mallorca, El tema més preocupant on tothom va coincidir és la destrucció massiva de patrimoni, des de la finalit-
zaciódelaCarla Arqueológica de les l l les Balears jafatrelze anys, no només per part del sector privat sinó de les mateixes
institucions de les l l les.

Apart d'aquest tema, que com a professionals consideram gravíssims, es va posar de manifest una sdrie de punts en els que
considerávem que s'han de posar mesures urgents. Per la qual cosa exigíem un estricte compliment de les l lei de Patrimoni
de les l l les Balears i de la normativa estatal i internacional al resoecte. Aquests punts són:

S'han d'unificar criteris en quant al treball amb arqueologia urbana: crear un reglament específic, un protocol d'actuacions,
exigir estudis previs a les intervencions i unificar criteris a l 'hora dels desmuntatges d'estructures arquitectóniques.

Exigir un seguiment de les intervencions arqueológiques.

Reivjndicar que es torni a activar la publicació de monografies d'arqueologia del Consell de Mallorca (Col.lecció Quaderns de
Patrimoni Cultural) i que es converteixi en una publicació periddica.

Exigir la creació de places de técnics de
(Consel l  de Mal lorca) .

a n ive l l  munic ipal ,  supramunic ipal  i  d ins l 'adminis t rac ió competent

Que es realitzi la carta d'arqueologia subaquática de les l l les Balears i es posi en funclonament un servei per a la seva
gestió.

Ha costat molt que puguem publicar aquestes jornades, peró des de la Secció d'Arqueologia del Col' legi de Llicenciats en
Filosofia i Lletres de les l l les Balears pensam que mai és tard i que aquest és el primer punt de partida de les jornades que
ens queden per  fer  i  publ icar .

FRANCESCA TORRES ORELL
PRESIDENTA DE LA SECCIÓ D'ARQUEOLOGIA DEL COL LEGI DE LLIENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRFS

I CIENCIES DE LES ILLES BALEARS



El sentit de l'arqueologia és augmentar el coneixement sobie el passat. Aquest és el significat final de tantes autoritzacions
que I'Administració emet al cap de I'any, tant pel que fa a excavacions programades com a les motivades per alguna obra
pública o privada.

En aquesta publicació surten a la llum nous coneixements generats a partir d'investigacions arqueológiques, ja sigrti a partir

d'intervencions programades i de recerques concretes, com els Closos de Can Gaiá (Felanitx), Santa Anna de Can Costa
(pollentia, Alcúdia), el puig de Sa Morisca (Calviá), el poblat des Pou Celat (Porreres), els sistemes hidráulics andalusins de
Manacor, la cerámica talaiótica del poblat de Son Fornés (Montulri), la síquia de la Vila i les murades de Palma, o la Carta
de Risc Arqueológic de Palma.

També s'hi han inclós els estudis fets per als controls d'obres, com els que es publiquen sobre els jaciments talaiÓtics situa_ts

en ef traEat de la carretera Palma-Manacor o sobre el dragatge de Sa Bassa nova de Portocolom. l, en darrer lloc, treballs
que u*púqu"n els projectes d'adequació i de difusió dels jaciments de s'Hospitalet Vell i del conjunt paleocristiá de Son
Éeretó, tots dos a Manacor. Tots són treballs d'un gran interés que cal que estiguin a I'abast de tots els investigadors i dels
ciutadans en general.

D'altra banda, durant aquestes jornades es va fer patent la preocupació del col.lectiu per la conservació del patrimoni, que

es va fer pública en forma de manifest, i que és la de tots els Que estam implicats en la seva gestió. Vull felicitar els organit-
zadors d'aquestes trobades, que ja són periódiques, i donar suport a la publicació dels treballs exposats, que completen el

cicle natural de iota investigació.

JOANA ttUiSA MASCARÓ MELIA
VICEPRESIDENTA I CONSELLERA EXECUTIVA DE CULTURA I PATRIMONI

GABRIEL CERDA BUADES
DIRECTOR INSULAR DE PATRIMONI HISTORIC
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