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Col.legi Ofic¡al de Doclors
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¡ en Ciéncies de les llles Baleárs
Secció d'A.quoolog¡a

A l'atenció de la Hble. Sr. Joan Rotger Seguí Vicepresident de Gultura,
Patrimoni i Esports del Gonsell de Mallorca-

Mateu Riera Rullan, amb DNI 43062738E', com a President de la Secció
d'Arqueologia del Col'legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciéncies de les llles Balears.

EXPOSA,
Que l'assemblea de la nostra Secció d'Arqueologia de dia 14 de gener de

2013 va acordar notificar al Consell de Mallorca les següents qüestions
referides a la publicació de les memdries de les intervencions arqueoldgiques:

1. MPC. Memória del patrimoni cultural. lnteruencions autoritzades pel Consell
de Mallorca.

1.'1. Es molt important que es segueixi publicant I'MPC, sobretot la part del llistat de
les intervenc¡ons arqueológiques I del seu estat, donat que és una eina molt úül per a
qué hom pugui saber quines intervencions s'han fet cada any, on i en quines
condicions.
1.2. fambé creiem molt adient seguir publicant les memóries d'arqueolog¡a, dels
autors que ho desitgin, en un Cd cada dos anys.
1.3. Creiem peró que bastiaria fer una edició molt més senzilla, d'unes mides que no
superin les de la carcassa d'un Cd, ide la manera més econdmica possible, en tot
cas, peró, sense renunciar mai a I'ISBN.

2. Página web
2.1. Creiem que ha estat una molt bona idea de la Sra. Catalina Sureda, Directora
insular de Cultura i Patrimoni, ¡del Sr. Joan Rotger, Vicepresident de Cultura,
Patrimoni i Esports, el haver proposat penjar a la web del Consell de Mallorca les
memóries de les intervencions arqueológ¡ques.
2.2. Des de la Secció donam tot el nostre suport a tal ¡n¡ciativa amb els següents
condicionants:
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2.2.1 . Que cada any es pengi el llistat de les intervencions arqueolÓgiques i del
seu estat, tal i com els dels MPC fets fins ara.
2.2.2. Que les memdries es pengin amb ISBN'
2.2.3. Que el CIM faci les passes legals necessáries per a qué un cop passats
5 anys des del l l iurament de les memóries, aquestes es puguin penjar ies
pengin sistemáticament a la página web, amb o sense els permisos del seus
autors.

En ambdós casos (MPC iweb) no s'hauria de demanar cap tipus de norma de
publicació, és a dir, que els directors de les intervencions haurien de poder
ll iurar les memóries muntades com millor els convingui.

Finalment, volem donar I 'enhorabona al Consell per treballar en la difusió de les
feines arqueoldgiques que es venen realitzant a Mallorca, i oferir la nostra
ajuda i assessorament en tot alld que tingui a veure en millorar l 'arqueologia de
la nostra il la.

Palma, 18 de gener de 2013
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