FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
Moll de la Vela, 1 (ZONA FÒRUM)
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
Tel. 93-356 05 43
Fax: 93-356 30 73
E-mail: Info@fecdas.cat

Curs de tècnic/a d’esport en busseig esportiu amb
escafandre autònoma
Adaptacions metodològiques

UNITAT DIDÀCTICA:
“PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC SUBAQUÀTIC”
Per entendre i començar a protegir el patrimoni arqueològic, resulta necessari
conèixer què és arqueologia, què cal protegir i per què.
L’arqueologia és una ciència que, a diferència del que popularment es creu, no
té per objectiu últim la recuperació d’objectes antics per omplir les vitrines dels
museus, sinó que el seu objectiu principal és extreure informació històrica a
partir de l’estudi de les restes materials i posar els resultats a disposició de la
societat, que es l’hereva d’un patrimoni comú.
L’excavació arqueològica és només una part del procés d’estudi arqueològic i
implica, irremeiablement, la desaparició controlada del jaciment. Per això, és
fonamental documentar rigorosament tota la informació que ens apareix al
jaciment, aplicant estrictament la metodologia arqueològica abans d’extreure
qualsevol resta.
L’arqueologia, com tota ciència, té
una metodologia i unes tècniques de
treball,
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distribució de l’espai, interpretar l’ús de cada element arqueològic, etc. i així
poder arribar a conclusions ben fonamentades. Per això é important respectar
la integritat del context arqueològic i no pertorbar-lo durant les activitats
subaquàtiques esportives o d’esbarjo.
Les restes arqueològiques subaquàtiques (al mar, llacs, rius, capes freàtiques,
etc.) han arribat a un equilibri amb el seu medi humit després de centenars o
milers d’anys. Això permet la conservació dels diferents materials, per aquesta
raó, el fet d’extreure-les i introduir-les en un medi aeri, fa que es produeixin una
sèrie de reaccions físiques i químiques que porten a la degradació irreversible
dels materials arqueològics (la fusta es deforma, la ceràmica es desfà, els
metalls s’alteren, etc.).
Per totes aquestes raons
cultural,

i per garantir l’accés públic a aquest patrimoni

les intervencions arqueològiques queden sotmeses a una estricta

metodologia científica i a un marc legal que identifica la figura de
l’arqueòleg/loga com a director/a de les intervencions arqueològiques i defineix
les seves responsabilitats. Es a dir; l’activitat arqueològica queda sotmesa al
control de les administracions públiques que vetllen per una correcta aplicació
de la metodologia arqueològica vigent i pel compliment de les responsabilitats
derivades.
Igualment, aquest marc legal defineix clarament el procediment a seguir en cas
d’una troballa arqueològica fortuïta per particulars. Pel que respecta a la llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i del decret 78/2002,
de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic1, estableix que s’ha de notificar la troballa a l’ajuntament
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corresponent, a un museu públic de Catalunya o al Departament de Cultura en
un termini de 48 hores i que les restes arqueològiques subaquàtiques han de
romandre en el seu emplaçament original. La no observació d’aquest darrer
punt pot donar pas a les actuacions legals pertinents.
Val a dir que existeixen altres lleis estatals com la 16/1985, de juny de
Patrimoni Històric Espanyol2 i convencions internacionals que regulen la
protecció del Patrimoni Arqueològic. És el cas de la Convenció de la UNESCO
per a la Protecció del Patrimoni Arqueològic Subaquàtic3, en vigor des de l’any
2009 i en la que participa l’estat espanyol.
Des de l’any 1992, la Generalitat de Catalunya
compta oficialment amb el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya (CASC)4 i amb el vaixell
Thetis. Aquest centre assumeix a Catalunya les
funcions d’investigació, conservació de materials
arqueològics subaquàtics, formació d’arqueòlegs,
inventari de jaciments, protecció i difusió del
patrimoni arqueològic subaquàtic. Aquestes dues
darreres funcions són les que vinculen aquest
centre al departament de Protecció del Patrimoni
Arqueològic Subaquàtic de FECDAS/CMAS.
A partir d’una relació sòlida i permanent amb el
CASC, la FECDAS pretén difondre entre els
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http://va.www.mcu.es/patrimonio/docs/ley16-1985.pdf
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submarinistes esportius l’interès i la sensibilitat pel patrimoni arqueològic a
partir d’activitats teòriques i pràctiques que es poden consultar a la pàgina web
de la PPAS5 L’objectiu principal d’aquesta secció és vincular els federats/des
en la protecció activa del patrimoni submergit, fomentar la col·laboració en
l’elaboració de la Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya, així com
d’agilitzar la notificació de les troballes o possibles actes d’espoli sobre el
patrimoni.
A partit de tot el que s’ha exposat anteriorment, se’n deriva un protocol a seguir
en cas de troballa arqueològica durant una excursió subaquàtica:
-

No tocar les restes arqueològiques ni, evidentment,

extreure-les a

superfície, degut al efectes degradants que es produirien en els
materials i per les conseqüències legals que això implica.
-

Sempre que es pugui, posicionar les restes (amb GPS, enfilades,
referències geogràfiques, etc.) i enregistrar la seva profunditat. L’objectiu
és localitzar les restes i comprovar si ja estan registrades a la Carta
Arqueològica.
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