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 1. Introducció   

El context científic actual es troba immers dins del que Jim Gray va definir l’any 2007 com “quart 

paradigma de la ciència” (Lynch, 2014). Aquest ha suposat canvis fonamentals en la manera d’abordar 

la ciència en general (ciència oberta, reutilitzable, col·laborativa, ciutadana) i les ciències en particular 

(l’aparició de les humanitats digitals). La pròpia epistemologia de la ciència, els agents, les eines, les 

formes i processos de treball, la producció i transferència de coneixements; tots el elements canvien 

per adaptar-se a un context digital marcat per l’increment i ús intensiu de les dades i per l’augment de 

persones que participen del procés científic. És en aquest nou marc que sorgeixen la ciència oberta i 

les humanitats digitals, dos conceptes que han generat una abundant bibliografia, tant en l’àmbit 

internacional (Spence, 2014; Suber, 2015, Del Río, 2016), com també a nivell espanyol i català (Anglada, 

Copeiro i Rico, 2014; Ortega i Gutiérrez, 2014; Melero, 2018,  Anglada i Abadal 2018); per citar només 

alguns exemples de referència.  

El canvi de paradigma científic suposa enterrar velles pràctiques i adoptar uns canvis que 

afecten a tots els agents implicats en la investigació científica. La capacitat i l’efectivitat de les 

disciplines del coneixement per adaptar-se a aquestes noves dinàmiques és un repte i, de fet, en pot 

determinar el seu desenvolupament.  

En el cas específic de l’arqueologia, països com Regne Unit o els Estats Units d’Amèrica n’han 

estat capdavanters (Kansa i Witcher, 2010; Beale, 2012, Richards, 2012). Des d’allí, no només s’han 

assentat unes bases teòriques per a l’arqueologia digital i la ciència oberta -amb referents clars com E. 

Kansa o S. Whitcher Kansa-, sinó que també s’han impulsat institucions i infraestructures digitals com 

Digital Antiquity (EUA) o l’Archaeological Data Service (Regne Unit). Més enllà d’aquestes dues àrees 

pioneres, més recentment han anat apareixent noves reflexions sobre el tema, consolidant un 

important corpus de coneixement (Mateo, Prado i Mignino, 2018; Previtali i Valente, 2019). Aquesta 

situació contrasta, clarament, amb el cas d’Espanya i Catalunya, on s’acusa una manca 

d’infraestructures i també una remarcable absència de reflexió teòrica i pràctica sobre el tema; amb 

excepcions importants com la de S. González (2015), una de les primeres en abordar el concepte 

d’arqueologia digital en l’àmbit espanyol.   

La necessitat urgent de l’arqueologia d’adaptar-se als canvis en la ciència, unit a la manca 

d’estudis sobre el tema en clau catalana, justifica l’elaboració d’aquest treball. L’objectiu principal ha 

estat fer un estat de l’art de la situació de l’arqueologia catalana en relació als dos grans camps 

esmentats: la ciència oberta i les humanitats digitals; íntimament relacionats i hereus, els dos, del 

moviment global d’Accés Obert. Això s’ha traduït en tres objectius concrets:  

- Identificar els referents internacionals de bones pràctiques en ciència oberta i humanitats 

digitals a considerar per l’arqueologia catalana. 

- Analitzar les iniciatives que les universitats catalanes i els instituts de recerca estan duent a 

terme sobre el tema. 

- Copsar els posicionaments que mantenen els investigadors catalans i els responsables 

institucionals respecte els reptes, amenaces i oportunitats que la ciència oberta i les humanitats 

digitals enceten. 

En base això, el treball s’ha estructurat en tres grans blocs de contingut. En el primer, s’ha 

desenvolupat un marc teòric sobre les humanitats digitals i la ciència oberta, com a escenari previ per 

a la reflexió i l’estudi posterior. En el segon, s’ha analitzat el panorama internacional i espanyol pel que 
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fa a iniciatives, infraestructures i institucions sobre el tema, tant des del punt de vista general 

(multidsiciplinari) com, sobretot, per a l’arqueologia. Aquest apartat ha pretès contextualitzar i 

referenciar el tema a una escala superior i crear un marc orientatiu i referencial de bones pràctiques 

en el camp. En el tercer i últim bloc, s’ha estudiat la situació concreta per a l’arqueologia catalana, a 

partir d’un doble nivell d’anàlisi. El primer, més contextual, s’ha centrat en la legislació aplicable i les 

infraestructures i institucions catalanes en matèria de ciència oberta i humanitats digitals. El segon, 

més particular, ha consistit en l’anàlisi de la situació actual a partir de l’experiència directa de tres perfils 

d’agents directament implicats en el tema: les biblioteques universitàries, els centres CERCA 

d’arqueologia i els investigadors. 

Per últim, cal remarcar que l’objectiu últim de l’estudi ha estat invitar a la reflexió a tots els agents 

relacionats en l’arqueologia catalana, des dels investigadors fins a la ciutadania, passant pels 

finançadors, els organismes d’avaluació, els gestors de projectes i els serveis bibliotecaris. Aquesta 

reflexió necessària ha de conduir a l’assumpció de compromisos i la definició de pautes d’actuacions 

específiques, que permetin introduir les potencialitats de les humanitats digitals i la ciència oberta en 

l’arqueologia catalana, per tal de contribuir a l’avenç de la disciplina des d’una perspectiva integral. 

2. Metodologia 

El treball es concep com un estat de l’art sobre la ciència oberta i les humanitats digitals a 

Catalunya en l’àmbit particular de l’arqueologia. Se seguirà la metodologia interpretativa a través d’un 

abordatge de tipus qualitatiu, que s’usarà de les tècniques de la revisió bibliogràfica, l’anàlisi de 

contingut de pàgines web i l’entrevista en profunditat. Les dues primeres tècniques s’han aplicat de 

manera sistemàtica per a tots els apartats del treball, mentre que la tècnica de l’entrevista només s’ha 

utilitzat per a la part final d’anàlisi particular en clau catalana. 

En primer lloc, per a la revisió bibliogràfica s’han realitzat cerques a Dialnet i Google Academic 

utilitzant les paraules clau “humanitats digitals” i “ciència oberta”, com a marc general, i “ciència oberta 

and arqueologia” i “arqueologia digital”, per a l’àmbit específic. Els idiomes utilitzats han estat el català, 

castellà i anglès. Per a les cerques pròpiament d’arqueologia no s’han utilitzat filtres temporals dels 

resultats, perquè s’ha volgut copsar el conjunt de la bibliografia sobre el tema des de l’inici. En canvi, 

per a les cerques generals -tenint en compte el volum i la ràpida evolució dels conceptes-, els resultats 

s’han acotat a les publicacions posteriors a l’any 2016. S’ha emprat un sistema d’alerta per rebre avís 

de les incorporacions. A banda d’això, s’ha fet un seguiment de les últimes entrades al blog del CSUC 

sobre ciència oberta (any 2019), per tal d’estar al dia de les novetats en el camp. Per últim, també s’han 

resseguit els continguts elaborats des de la Comissió Europea, un dels organismes més prolífics en el 

tema. Tota la bibliografia s’ha consultat en format obert i digital i s’ha gestionat a través del gestor de 

referències bibliogràfiques Mendeley. 

En segon lloc, s’han analitzat els continguts d’algunes webs que s’han considerat d’interès per 

al treball. Sobretot, pàgines referides a institucions, projectes, grups de recerca, infraestructures i 

legislació sobre la matèria, tant a nivell nacional com internacional. 

Per últim, s’ha utilitzat la tècnica de l’entrevista amb l’objectiu d’apropar-nos al tema en l’àmbit 

específic de l’arqueologia catalana. S’ha seleccionat una mostra de persones que ofereixen una triple 

perspectiva sobre el tema:  
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-Gestió institucional a nivell general: representants de les seccions de recerca de les tres 

biblioteques universitàries públiques catalanes on s’imparteix un grau d’arqueologia. 

-Gestió institucional en l’àmbit específic de l’arqueologia: representants institucionals dels dos 

centres CERCA d’arqueologia a Catalunya. 

-Investigadors: tres investigadors principals com a representants de tres grups de recerca en 

arqueologia de les tres universitats anteriors, que s’han elegit aleatòriament.  

Un cop definits els tres perfils, es va elaborar un guió de preguntes específiques per a cadascun 

d’ells. Tots els guions -que es poden consultar a l’annex d’aquest treball-, giren al voltant de sis grans 

eixos sobre ciència oberta i humanitats digitals: 

Eix 1. Organigrames institucionals, polítiques i inversions.  
Eix 2. Projectes i plataformes col·laboratives.  
Eix 3. Publicar en obert, gestió de les dades de recerca, conducta professional en recerca, 
ciència ciutadana i humanitats digitals. 
Eix 4. Formació i suport.  
Eix 5. Fortaleses i oportunitats, frens i amenaces.  
Eix 6. Perspectives de futur i reptes.  
 
A partir d’aquí, es van enviar correus electrònics de contacte inicial a les vuit persones que 

complien els perfils definits. Finalment, es van poder concertar set de les vuit entrevistes, ja que en un 

dels casos no se’n va obtenir resposta. Entre aquestes, sis d’elles van fer-se de manera presencial i van 

ser enregistrades, sumant un total de 5 hores i 22 minuts de gravació. Per a la setena entrevista es va 

rebre contestació escrita. 

Taula 1. Perfil dels entrevistats i tipus d’entrevistes 

 Nom Càrrec Tipus 
d’entrevista 

 
 

Centres 
CERCA 

d’arqueologia 

Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) 

Lydia Gil 
González 

Responsable del Centre 
de Documentació i 
Biblioteca 

Presencial 

Institut Català de Paleocologia 
Humana i Evolució Social 
(IPHES) 

Núria Fontanals 
Torroja 

Tècnica de projectes i de 
la unitat de transferència 

Presencial 

Sergi Lozano 
Pérez 

Investigador amb 
experiència en ciència 
oberta 

 
Biblioteques 
universitàries 

CRAI Universitat de Barcelona Ignasi Labastida 
Juan 

Responsable de la Unitat 
de Recerca del CRAI UB. 

Presencial 

CRAI Universitat Rovira i Virgili José Luís 
González Ugarte 

Cap de la Secció de Gestió 
de la Producció Científica 
del CRAI URV 

Presencial 

 
Grups de  
recerca 

Grup de Recerca en 
Arqueologia Protohistòrica 
(GRAP-UB) 

David Garcia i 
Rubert 

Investigador principal Presencial 

Arqueologia de la Gestió dels 
Recursos Socials i del Territori 
(AGREST-UAB) 

Raquel Piqué 
Huerta 

Investigador principal Per escrit 

Grup de Recerca Seminari de 
Protohistòria i Arqueologia 
(GRESEPIA-URV) 

Jordi Diloli Fons Investigador principal Presencial 
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A partir de la reproducció de les entrevistes enregistrades, la lectura de l’entrevista escrita i 

l’anàlisi observacional de les web vinculades als entrevistats, s’ha procedit a l’elaboració d’una síntesi 

conjunta de les tres visions i centrada en els sis eixos del guió. 

  Les limitacions que ens hem trobat a l’hora de realitzar el treball s’han circumscrit al terreny de 

les entrevistes. Primer, la no resposta d’una de les biblioteques universitàries ens ha tret la possibilitat 

d’extreure una tercera visió sobre aquest perfil. Segon, la contesta per escrit d’un dels investigadors no 

ens ha permès aprofundir en determinats matisos i aspectes interessants que es desprenien de les 

respostes. Per últim, també cal apuntar que, en el cas dels investigadors, la mostra és testimonial. S’ha 

buscat obtenir una visió general per contrarestar la més purament institucional, que, val a dir, també 

ens ha proporcionat informació sobre els investigadors. Per suplir aquesta manca de representativitat 

s’han posat en context les informacions extretes amb d’altres procedents de la revisió bibliogràfica.  

 Per últim, no voldria acabar aquest apartat sense agrair la professionalitat, el seguiment i els 

consells, al tutor d’aquest treball, el doctor Alexandre López Borrull. Igualment, donar les gràcies a les 

vuit persones entrevistades per l’absoluta predisposició, l’interès, la generositat i pel temps robat. 

Cadascuna de les entrevistes ha estat una experiència enriquidora que he intentat plasmar per escrit 

en aquest treball. 

3. Marc teòric  

3.1. El Moviment d’Accés Obert 

L’origen de l’Accés Obert (OA) el trobem a finals de la dècada de 1990 com a resposta de les 

universitats i centres de recerca a l’augment desmesurat dels preus de subscripció de les revistes 

científiques. El moviment, que ràpidament va esdevenir mundial, propugnava l’accés lliure al 

coneixement científic i es va concretar a través de tres declaracions inicials: la Iniciativa de Budapest 

sobre Accés Obert (2002), la Declaració de Bethesda sobre publicació d’Accés Obert (2003) i la 

Declaració de Berlín sobre l’accés lliure al coneixement de les ciències i les humanitats (2003)1. En 

posterioritat, s’han anat emetent d’altres declaracions que han anat consolidant i ampliant el 

moviment, com la de l’Alhambra (2010), per estimular l’accés obert als països del sud d’Europa o la de 

Sant Francisco (2012) -més coneguda com DORA-, sobre avaluació en recerca. Al llarg de poc menys de 

dues dècades, el moviment ha tingut un creixement exponencial i s’ha convertit en una filosofia 

d’actuació àmpliament recolzada. Sense anar més lluny, en data 18 de març de 2019 són 635 les 

organitzacions que subscriuen la tercera declaració2, cosa que implica comprometre’s fermament en el 

foment dels principis de l’accés obert. 

                                                           

1Es pot consultar la versió traduïda al català a: Declaració de Berlín sobre l’accés lliure al coneixement de les 
ciències i de les humanitat. Berlín, 22 d’octubre de 2003. (2005). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i 
Documentació, (15). Consultat el 18-03-2019 des de: http://bid.ub.edu/15vela.htm 
2 Aquesta dada s’ha extret de: Max Planck-Gesellschaft. (n.d.). Berlin Declaration Signatoris. Open Access. 
Consultat el 18-05-2019 des de: https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories 

 

http://bid.ub.edu/15vela.htm
https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories
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 Com podrem veure en les pàgines que segueixen, la ciència oberta, de manera molt clara, però 

també les humanitats digitals, integren i amplien els postulats originals bàsics del moviment d’Accés 

Obert. 

3.2. Ciència oberta  

Segons el portal Foster3, la ciència oberta és “la pràctica de la ciència de forma que altres poden 

col·laborar i contribuir; on les dades d’investigació, les notes de laboratori i altres processos 

d’investigació estan disponibles de manera gratuïta amb llicències que permeten la reutilització, 

redistribució i reproducció de la investigació amb totes les dades i mètodes subjacents”4. Anglada i 

Abadal (2018, p. 293-294) ho sintetitzen de manera molt clara: la ciència oberta és “oberta, 

col·laborativa i feta amb i para la societat” i representa un “canvi de paradigma en ciència” amb la 

voluntat “d’adequar la comunicació científica a les possibilitats tecnològiques actuals”. 

En aquest context, podem dir que l’Accés Obert és l’eix transversal i essencial de la ciència 

oberta entre un amalgama molt més ampli d’elements: dades en obert, programari, codi, quaderns, 

recursos educatius, col·laboració i revisió per parells en obert; xarxes socials acadèmiques; ciència 

ciutadana, etc. Tal i com recullen Anglada i Abadal (2018), existeixen diversos models teòrics per 

conceptualitzar els components de la ciència oberta i el nombre i tipus varia segons l’autor. Per satisfer 

els objectius que ens proposem, en aquest treball ens hem basat amb el model d’habilitats del Grup de 

Treball sobre Educació i Habilitats en Ciència oberta de la Comissió Europea (2017), ja que entenem 

que les quatre grans competències/components que proposen són essencials i d’utilitat per a tots als 

agents implicats en ciència i arqueologia . Concretament, parlem de: la publicació en obert, la gestió de 

les dades de recerca, la conducta professional en recerca i la ciència ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Les quatre columnes de la ciència oberta analitzades en aquest treball. 
 Font: Elaboració pròpia basada en: (Grup de Treball sobre Educació i Habilitats en Ciència oberta de la Comissió 

Europea,2017). 
 

                                                           

3El portal Foster és una plataforma d’aprenentatge virtual en ciència oberta impulsada per la Unió Europea. Des 
de 2018 ha incorporat el llibre electrònic Open Science Training Handbook, que esdevé un manual didàctic de 
referència per entendre la ciència oberta en totes les seves vessants. A finals del 2018 i gràcies al treball voluntari 
i col·laboratiu, el llibre es va traduir al castellà: Bezjak, S., Clyburne-Sherin, A., Conzett, P., Fernandes, P., Görögh, 
E., Helbig, K., … Heller, L. (2018). Manual de Capacitación sobre Ciencia Abierta. Consultat el 24-04-2019 des de: 
https://book.fosteropenscience.eu/es/ 
4Traducció pròpia al català de la definició extreta de: Unió Europea. (n.d.). Open Science Definition. FOSTER. 
Consultat el 18-05-2019 des de: https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition 
  

https://book.fosteropenscience.eu/es/
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition


  Grau d’Informació i Documentació. Curs 2018/19  
        Treball Final de Grau. Direcció: Dr. Alexandre López Borrull 

  Laura Tomàs Valldepérez 
 
 

 9 

 

Columna 1: Publicar en obert 

Publicar la ciència en obert és, segons Suber (2015), fer-ho de manera “digital, gratuïta i lliure 

de la majoria de restriccions de drets d’explotació i llicències d’ús”. Per entendre aquesta definició cal 

tenir en compte un matís fonamental: l’accés obert no és sinònim d’accés gratuït. Mentre que l’accés 

gratuït als continguts significa llegir-los sense pagar, l’accés obert implica llegir-los sense pagar, però 

respectant-ne els drets de reutilització. Per tant, la publicació en obert trenca amb les barreres 

econòmiques, tecnològiques i jurídiques, però en garanteix el reconeixement dels drets d’autor. Així, 

és totalment compatible amb la propietat intel·lectual, la revisió per parells, la preservació, el prestigi 

o la qualitat; el matís rau en què el lector no haurà de pagar per accedir als continguts (Suber, 2015).  

Hi ha dues vies bàsiques per publicar en obert: 

 -Via daurada. Implica publicar en revistes d’accés obert o híbrides5 amb o sense APC (Article 

Processing Charge). Són d’accés gratuït però l’investigador, en molts dels casos, ha de pagar una APC, 

és a dir, una taxa de publicació en obert. 

 -Via verda. Implica publicar en repositorios institucionals o temàtics. Són d’accés gratuït i lliures 

de taxes de publicació. Dins d’aquesta via es distingeixen dos particularitats per a dos formats 

específics: la via groga, per a la publicació de preprints (versió de l’article enviada a l’editor abans de la 

revisió per parells) i la via blava, per a la publicació de postprints (versió final de l’autor de l’article que 

inclou els canvis dels revisors i que antecedeix la versió publicada a la revista). És important assenyalar 

que moltes de les editorials de pagament permeten que l’autor pugui, en paral·lel, publicar en obert 

altres versions de l’article. Per això s’aconsella que es conservin totes les versions d’un article i que 

l’autor conegui les polítiques editorials de cada revista o repositori.6 

S’ha parlat fins ara d’articles científics però, segons la Comissió Europea (2017), quan ens 

referim a publicar en obert informació científica ens referim tant als articles científics com també a les 

dades de recerca, de les quals en parlarem més detingudament en la següent columna de la ciència 

oberta.  

Columna 2. Gestió de les dades de recerca 

Les dades de recerca són “informació, en particular fets o números, recopilada per ser 

examinada i considerada com a base per al raonament, la discussió o el càlcul” (Comissió Europea, 

2017, p. 4). És a dir, són totes les evidències observacionals, computacionals o experimentals 

recopilades i que serveixen per validar els resultats d’una investigació. Aquestes dades poden ser de 

diferents tipus (estadístiques, resultats d’experiments, observacions de treball de camp, imatges, 

                                                           

5Les revistes híbrides es caracteritzen per combinar articles en obert amb articles de pagament. 
6 Per a més informació sobre les versions dels articles científics es pot consultar la infografia de CRUE: 

https://guiesbibtic.upf.edu/publicar-revistes-cientifiques/versions-acces-obert. Per a conèixer les polítiques de 

cada editorial o revista, es recomana utilitzar la base de dades SHERPA/RoMEO per a l’àmbit internacional i 

Dulcinea per a l’espanyol: SHERPA/RoMEO - Publisher copyright policies & self-archiving. (n.d.). Recuperat el 29-

04-2019 des de: http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php i Dulcinea. Derechos de explotación y permisos para el 

auto-archivo de revistas científicas. (n.d.). Recuperat el 17-04-2019 des de: 

https://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 

 

https://guiesbibtic.upf.edu/publicar-revistes-cientifiques/versions-acces-obert
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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àudios d’entrevistes, etc.) i poden enregistrar-se en una gran diversitat de formats. És això, 

precisament, el que les fa més volàtils i en dificulta el seu tractament. 

Tradicionalment, les dades de recerca han estat conservades pels mateixos investigadors. Molt 

sovint sense pautes per garantir-ne la preservació a llarg termini i amb condicions d’accés que podrien 

requerir desplaçaments físics o, fins i tot, negatives a l’hora de compartir-les. La gestió de les dades de 

recerca pretén trencar amb aquesta situació a través de dos objectius bàsics. El primer, lligat als 

conceptes de recerca oberta i de compartició de dades, pretén fer lliures i digitalment accessibles i 

reutilitzables les dades de recerca. El segon, busca establir les pautes i la infraestructura perquè 

aquestes dades es preservin a llarg termini. En aquesta línia, l’objectiu és que les dades compleixin els 

anomenats principis FAIR: que siguin cercables (Findable), accessibles (Accessible), que compleixin 

estàndards que les facin intercanviables (Interoperable) i que siguin reutilitzables (Reusable). Cada cop 

més, sorgeixen guies i eines online per convertir les dades de recerca en FAIR i garantir-ne, així, la 

preservació. 

Columna 3. Conducta professional en recerca 

Tal i com recull el Grup de treball en Educació i Habilitats en Ciència Oberta de la Comissió 

Europea (2017), la ciència oberta va unida a una sèrie de conductes per garantir la professionalitat en 

la recerca. Entre aquestes en destacarem dues en particular:  les de propietat intel·lectual (drets d’autor 

i propietat industrial) i integritat de la recerca (evitar el plagi, no manipular resultats, etc.) i les qüestions 

ètiques. 

Pel que fa a la propietat intel·lectual de la recerca, tal i com avançàvem, la ciència oberta posa 

l’èmfasi en les pràctiques de reutilització de les dades i dels resultats científics, però garantint-ne el 

reconeixement de la propietat intel·lectual. Per defecte, d’acord amb el Conveni de Berna, qualsevol 

creació queda subjecta als drets d’autor de la legislació nacional de manera automàtica (tots els drets 

reservats). Ara bé, és important assenyalar que en el context del moviment d’Accés Obert s’aposta, 

especialment, per les Creative Commons7. Es tracta d’un tipus de llicències que s’adapten millor al 

context digital en tant que permeten un marge més gran de flexibilitat, ja que és el mateix autor qui 

pot definir-ne el grau de protecció segons els seus interessos (alguns drets reservats). Existeixen quatre 

modalitats bàsiques de llicència que són combinables: BY (obligació d’esmentar l’autor), NC Non 

commercial (no explotació comercial), ND Non derivative works (no es pot transformar per crear-ne 

una de nova) i SA Share-alike (compartir amb la mateixa llicència qualsevol obra derivada).  

Quant a les qüestions ètiques, la ciència oberta vetlla per protegir la confidencialitat de certes 

dades i donar compliment al Reglament general de protecció de dades de la UE. Això afecta tots aquells 

estudis que incorporen dades personals, sensibles o confidencials de caràcter personal. En aquests 

casos, es proposen tècniques d’anomització de les dades que impossibiliten la identificació dels 

individus. 

Columna 4. Ciència ciutadana 

El concepte de ciència ciutadana implica bastir una ciència encara més propera a la societat. 

Tradicionalment, els investigadors han estat els grans creadors de coneixement i la comunicació amb 

la ciutadania ha estat predominantment unidireccional. Internet, les xarxes socials, les TIC, han 

                                                           

7Creative Commons és una organització internacional sense ànim de lucre. Es poden generar llicències de manera 
fàcil i automàtica a través de: Creative Commons. (n.d.). Recuperat el 26-04-2019 des de: 
https://creativecommons.org/choose/ 

https://creativecommons.org/choose/
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propiciat el trencament de l’autoritat hegemònica dels investigadors en el coneixement i s’ha produït 

el que González defineix com una “producció policèntrica del saber” (Gonzalez, 2015, p. 44-45). 

L’acceptació generalitzada i consolidació de les plataformes wiki en són un clar exponent. En aquest 

nou context, el tradicional concepte de divulgació científica és necessari però, segons Anglada i Abadal 

(2018), esdevé insuficient. Així, la ciència ciutadana inclou la divulgació científica però va una mica més 

enllà, teixint una relació bilateral entre públic i investigadors basada en la participació i la col·laboració. 

Per tant, la ciutadania deixa de ser un agent passiu/receptor per involucrar-se directament en els 

processos científics. En aquesta nova relació entre ciència i ciutadania, les tecnologies de la informació 

tenen un paper clau. L’anomenat crowdsourcing (abastiment participatiu) és una de les tècniques més 

difoses avui dia i consisteix en crear coneixement científic amb dades aportades per la ciutadania de 

manera voluntària. 

3.3. Humanitats digitals 

Humanitats digitals és un terme que sorgeix el 2004 amb l’obra A Companion to Digital 

Humanities i, avui dia, el seu ús està plenament acceptat i consolidat a nivell global. Tot i la recent 

irrupció del concepte, es tracta d’un camp hereu del que amb anterioritat es coneixia com “informàtica 

humanística”, que neix el 1949 amb el projecte de digitalització de l’obra de Santo Tomàs d’Aquino 

impulsada pel pare Busa (Spence, 2014). 

Existeixen multitud de definicions del terme i, de fet, els seus límits encara resten una mica 

difosos. En base al Manifest per unes Humanitats Digitals (THATCamp París, 2010) i les reflexions 

d’autors com Spence (2014) i Del Río Grande (2016), podríem definir-les com una “transdisciplina”8 que 

es recolza en el conjunt de paradigmes, sabers i coneixements propis de les ciències humanes i les 

ciències socials i que n’incorpora les eines i les perspectives del camp digital de manera crítica, 

significativa, creativa i oberta. 

Aquesta definició se sustenta en tres columnes fonamentals que desglossem a continuació i 

que relacionen les humanitats digitals amb els postulats de la ciència oberta. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Les tres columnes de les humanitats digitals. 
Font: Elaboració pròpia. 

                                                           

8 Hi ha controvèrsia quant a la naturalesa essencial del concepte. Hi ha autors que parlen de les humanitats digitals 
com a disciplina per si mateixa, mentre que d’altres parlen d’activitat transdisciplinar (Spence, 2014). En aquest 
treball ens hem decantat per aquesta segona opció. 
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Columna 1. Tecnologies digitals 

En paraules de Del Río Riande, les tecnologies digitals “són el llenguatge propi de les humanitats 

digitals” (Del Río, 2016, p. 105) i això es concreta en dues vessants diferents: la tècnica i la reflexiva. En 

primer lloc, la vessant tècnica té a veure amb l’aplicació significativa, creativa i crítica de tecnologies 

digitals en el procés d’investigació i comunicació de resultats en humanitats. En aquest punt, és 

imprescindible ressaltar els termes “significativa” i “crítica”. No es tracta d’utilitzar una tecnologia més 

o menys “de moda”, sinó que és imprescindible la crítica en la tria per tal d’utilitzar les tecnologies 

sempre i quant això aporti un coneixement científic real i útil. En segon lloc, i seguint l’essència més 

purament humanista, la vessant reflexiva de les humanitats digitals suposa fer una introspecció sobre 

com la tecnologia ha canviat la societat en si mateixa. 

Columna 2. Transdisciplinarietat i treball col·laboratiu 

Les humanitats digitals trenquen amb el tradicional caràcter individualitsta del treball 

humanista i porten inherent el treball col·laboratiu i transdisciplinar (entre disciplines properes, però 

també amb d’altres de fora de l’àmbit estricte de les humanitats). Això ve facilitat per les mateixes 

tecnologies digitals. En aquest sentit, és important parlar del concepte de trading zones o zones 

d’intercanvi, que s’han definit com a espais on disciplines dispars (com podrien ser la història i la 

informàtica) poden interaccionar sense que hi hagi una immersió total d’una dins l’altra (Spence, 2014). 

Columna 3. Accés obert 

L’accés obert forma part de l’ADN de les humanitats digitals. En l’esmentat Manifest per les 

Humanitats Digitals els autors expressen formalment el compromís d’aquest camp amb l’accés lliure a 

les “dades i les metadades” i, específicament, amb l’accés obert als “ mètodes, codi, formats i resultats 

de la investigació” (THATCamp París, 2010).  

 

3.4. Ciència oberta i humanitats digitals en arqueologia: algunes reflexions teòriques  

Quan parlem de dades d’arqueologia, tal i com suggereixen Previtali i Valente (2019, p. 20), 

s’ha diferenciar entre les publicacions, que “comuniquen dades però especialment informació9” i les 

dades de recerca que poden ser “analitzades i reanalitzades”. Per tant, la primera qüestió fonamental 

és analitzar la naturalesa de les dades que genera la disciplina. Una consideració bàsica és constatar la 

quantitat marcadament excepcional de dades de recerca o primàries de tipus molt variat que 

l’arqueologia genera. Això s’explica perquè la naturalesa mateixa de la disciplina és el treball de camp 

en format d’excavacions arqueològiques. En el marc d’aquestes campanyes que poden durar dies, 

mesos i anys, es recuperen tot un seguit d’evidències materials (objectes, restes bioarqueològiques, 

antropològiques, etc.) i dades procedimentals, que s’obtenen en el marc de les pròpies dinàmiques 

sistematitzades de treball de camp (fotografia, planimetria, croquis, dibuixos, fitxes estratigràfiques, 

notes d’excavació, vídeos, dades geoespacials, etc.). Un dels trets fonamentals d’aquestes dades és el 

caràcter irrepetible de la majoria d’elles, que fa que la seva preservació cobri una rellevància destacada 

respecte d’altres disciplines.  

                                                           

9És important remarcar la diferencia entre aquests dos termes que sovint s’utilitzen de manera indistinta. Les 
dades són “diferències discernibles en els estats del món” i a partir de les regularitats significatives que podem 
observar en aquestes dades, se’n pot extreure la informació (Canals, Diaz-Guilera, Molina, Pataca, 2014, p. 97). 
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 D’altra banda, el tractament d’aquestes dades en els laboratoris genera noves dades de 

recerca. Tot plegat serà la base de les publicacions científiques. A més a més, dins del camp de 

l’arqueologia té molta importància el que es coneix com a literatura gris, dins de la qual trobaríem, per 

exemple, els esborranys, notes o apunts de treball de camp o els informes o memòries sobre 

excavacions arqueològiques. 

En definitiva, parlem d’irrepetibilitat, de volum, de diversitat tipològica de les dades, però 

també, com remarquen Erik Kansa i Sarah Whitcher Kansa (2010), parlem de diversitat procedimental, 

ja que sovint cada grup de treball té les pròpies dinàmiques per registrar-les i conservar-les. Aquestes 

dades, tradicionalment, han estat emmagatzemades pels propis investigadors pel que fa a les 

procedimentals i, en el cas de les evidències materials, bona part d’elles es troben dipositades en 

museus amb només una ínfima part d’elles a exposició pública. La ciència oberta en arqueologia pretén 

proporcionar la infraestructura (repositoris) i les guies de bones pràctiques per fer accessibles 

digitalment aquestes dades i preservar-les a llarg termini. Les humanitats digitals, a través de l’ús de 

tecnologies com el 3D o el GIS, també contribueixen a aquest objectiu, entre d’altres.  

Una segona qüestió que cal abordar és la definició del que avui dia es coneix com arqueologia 

digital. Des del punt de vist tècnic de les humanitats digitals podem definir “arqueologia digital”10 com 

un tipus d’arqueologia que, sota el paraigua de les humanitats digitals, fa un ús sistemàtic i 

preponderant de les tecnologies digitals, aposta pels postulats de l’Accés Obert i té una vocació 

clarament transdisciplinar. Això es tradueix en una infinitat de pràctiques que abracen totes les etapes 

del procés científic, des de la recollida de dades fins a la socialització dels resultats: sistemes 

d’informació geogràfica, modelització 3D i realitat augmentada, blogs i tecnologies web, codificació i 

anàlisis de text, bases de dades, mineria de dades, anàlisi de xarxes, projectes de digitalització, 

gamificació, processament d’imatges, video mapping, intel·ligència artificial, etc. Com dèiem, l’ús 

d’aquestes tècniques ha de ser significatiu. Per exemple, utilitzar una tecnologia 3D per virtualitzar una 

peça arqueològica ens ha de servir per estudiar la peça en si mateix i per apropar-la al públic.  

D’altra banda, partint de la visió més reflexiva de les humanitats digitals, l’arqueologia digital 

també es pot concretar en forma de reflexió sobre com les tecnologies digitals afecten la disciplina 

arqueològica. Aquest treball s’enquadraria dins d’aquesta vessant. 

Un dels aspectes que els últims anys ha tingut un impuls gairebé predominant en l’àmbit de 

l’arqueologia digital han estat els projectes de digitalització de documents (textuals, gràfics, etc.), de 

materials i de jaciments arqueològics que, gràcies a les tecnologies, han passat a ser més fàcilment 

accessibles. En algunes ocasions es tracta de formats analògics que es passen a digitals, en d’altres 

casos, el format digital és ja el de creació i treball (born digital). En aquest punt resulta interessant 

introduir el concepte d’arqueologia virtual, sovint assimilat, erròniament, amb l’arqueologia digital. 

Segons López-Menchero i Grande (2011, p. 72) l’arqueologia virtual és “la disciplina científica que té 

per objectiu la investigació i el desenvolupament de formes d’aplicació de la visualització assistida per 

ordinador a la gestió integral del patrimoni arqueològic.” Per tant, cal assenyalar que els projectes de 

digitalització del patrimoni (del tipus que siguin) i l’arqueologia virtual es poden entendre com una 

                                                           

10Una de les primeres autores en abordar el concepte de l’arqueologia digital des d’aquesta perspectiva en l’àmbit 

espanyol ha estat Susana González (2015).  
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petita part d’un horitzó molt més ampli de pràctiques que definirien l’arqueologia digital, un concepte 

que, alhora, com hem assenyalat, implica altres connotacions (accés obert, transdisciplinarietat, etc.). 

En definitiva, per acabar aquest marc teòric s’ha d’assenyalar que les humanitats digitals i la 

ciència oberta -cadascuna des del seu àmbit específic d’actuació-, presenten punts de connexió 

importants. Les dos s’insereixen plenament dins del quart paradigma de la ciència i posen l’èmfasi en 

l’accés obert (filosofia), les tecnologies digitals (eines), el treball col·laboratiu i interdisciplinari (procés) 

i la vocació ciutadana (transferència i cocreació). Així mateix, centren l’interès en els conceptes 

d’interoperabilitat, fixació d’estàndards i la gestió de metadades. Per últim, també comparteixen una 

actitud que té components de subversió, ja que aposten per un trencament amb les estructures i visions 

tradicionalment arrelades en ciència i humanitats. L’estreta relació entre aquests dos camps i el grau 

d’aplicabilitat que els dos tenen per a l’arqueologia, explica que s’hagin abordat de manera conjunta 

en aquest treball. 

4. Estat de la qüestió en l’àmbit internacional i espanyol 

Una panoràmica internacional sobre la ciència oberta i l’arqueologia ha de prendre com a punt 

de partida els Estats Units d’Amèrica i el Regne Unit. Aquests dos països n’han estat capdavanters a 

través de l’impuls de dues iniciatives institucionals de referència: l’Archaeological Data Service11 (Regne 

Unit) i Digital Antiquity12 (EUA).  

Archaeological Data Service (d’ara en endavant ADS) és un projecte pioner promogut l’any 1996 

per vuit departaments d’arqueologia universitaris i el Council for British Archaeology13. Es concep com 

un gran repositori nacional sobre objectes, persones, esdeveniments, llocs i publicació científica sobre 

arqueologia. També comparteix experiència, directrius i bones pràctiques per al tractament, 

emmagatzematge i distribució de dades. D’entre molts altres projectes, és destacable la col·laboració 

amb la revista d’accés obert Internet Archaeology14, que se singularitza per publicar articles científics 

acompanyats de les dades de recerca. 

                                                           

11 Universitat of York. (n.d.). Archaeology Data Service. Recuperat el 21-03-2019 a través de: 
https://archaeologydataservice.ac.uk/ 
12 Digital Antiquity. (n.d.). Recuperat el 22-03-2019 des de: https://www.digitalantiquity.org/ 
13 Extret de: Wikipedia. (n.d.) Archaeology Data Service. Consultat el 07-05-2019 des de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeology_Data_Service#History 
14 Universitat de York. (n.d.). Internet Archaeology. Recuperat el 05-05-2019 des de: http://intarch.ac.uk/ 

https://archaeologydataservice.ac.uk/
https://www.digitalantiquity.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeology_Data_Service#History
http://intarch.ac.uk/
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Figura 3. Pantalla intermitja de registre d’ADS 
Font: https://archaeologydataservice.ac.uk/archsearch/record.xhtml 

Remet a un informe d’una excavació a Leicester. A través de l’opció Go to Grey Lit Report s’accedeix al registre 
complet que dóna accés al document. ADS utilitza l’esquema de metadades Dublin Core, però també ADS 

Schema i MIDAS (Gómez, Méndez, Hernández, 2016). 
 

Més d’una dècada després, el 2009 es va fundar Digital Antiquity gràcies a la col·laboració 

d’arqueòlegs, documentalistes i administradors d’ADS i de diverses universitats estatunidenques. Té 

els mateixos objectius que l’anterior i, en aquest cas, gestiona el repositori internacional d’arqueologia 

tDAR15. Tot i que la cerca a través d’ADS és molt facetada, tDAR disposa d’un cercador molt més 

desenvolupat i intuïtiu. S’incorporen una gran quantitat de filtres de cerca entre els quals destaca el de 

tipus d’objecte (document, dades de recerca, projectes, col·leccions, imatges, GIS, etc.) i també la 

possibilitat d’acotar la cerca sobre el mapa mundial. 

                                                           

15Digital Antiquity. (n.d.) tDAR. The Digital Archaeological Record. Recuperat el 22-03-2019 des de: 
https://www.tdar.org/ 

https://archaeologydataservice.ac.uk/archsearch/record.xhtml
https://www.tdar.org/
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Figura 4. Registre recuperat a tDAR. 
Font: https://core.tdar.org/image/6651/kansyore-ceramics-from-mumba-rockshelter 

Es tracta d’uns fragments de ceràmica neolítica recuperats el 2005 a Tanzània. És important destacar que tDAR 
adapta el Dublin Core amb metadades específiques per a l’arqueologia. Inclou un vocabulari controlat per a 

determinades categories de metadades com el període històric, material, tipus d’assentament, etc. 
 

Una altra de les iniciatives -aquesta més recent-, que podem trobar a EUA, és OpenContext16, 

un repositori de dades de recerca d’arqueologia de l’Alexandria Archive Institute i la California Digital 

Library. Actualment, està dirigit per Erik Kansa i Sarah Whitcher Kansa. Una de les característiques més 

destacables d’OpenContext és l’alt grau d’integració de dades. Segons expliquen Kansa i Whitcher 

(2010) s’assigna una url per a cada dada de tal manera que s’aconsegueix un alt grau de relació i 

combinació entre el conjunt de notes de camp i diaris, imatges i mapes, vocabularis i tipologies o dades 

d’artefactes i ecofactes presents al repositori. Com tDAR, també permet buscar sobre mapa i utilitza 

l’esquema de metadades Dublin Core, encara que no disposa d’un vocabulari controlat tan 

desenvolupat. Totes les dades estan protegides amb llicències Creative Commons.  

Més enllà del pes específic i capdavanter d’EUA i Regne Unit, en l’àmbit internacional trobem 

noves iniciatives força interessants. És el cas, per exemple, del repositori institucional temàtic Suquía, 

creat el 2016 per la Universitat de Córdoba a l’Argentina. Basat amb tecnologia DSpace, Suquía beu, 

d’una banda, d’un projecte de digitalització massiva de col·leccions de peces arqueològiques i de 

manuscrits d’excavacions arqueològiques i, d’altra banda, de la ingesta contínua d’articles, dades de 

recerca, presentacions, informes, esdeveniments, etc. (Mateo, Prado, Mignino, 2018). Suquía també 

                                                           

 16Open Context: Web-based research data publishing. (n.d.). Recuperat el 20-05-2019 des de: 
https://opencontext.org/ 

 

https://core.tdar.org/image/6651/kansyore-ceramics-from-mumba-rockshelter
https://opencontext.org/
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utilitza el model de metadades Dublin Core i llicències Creative Commons per a les imatges dels objectes 

arqueològics. 

Pel que fa Europa17, a més a més de l’esmentada ADS, més recentment han aparegut diverses 

iniciatives gràcies, en bona part, a l’impuls general que la Comissió Europea ha donat a la ciència oberta. 

Aquesta institució ha invertit esforços en promoure l’accés obert entre els estats membres i en fixar-

ne directrius i recomanacions que són d’obligada referència per a totes les disciplines. Així, en el marc 

de la Comissió s’han impulsat projectes com el Núvol Europeu de Ciència Oberta (European Open 

Science Cloud)18 per emmagatzemar i gestionar dades de recerca o OpenAire19 (Infraestructura d’Accés 

Obert per a la Investigació a Europa) estretament lligat a Zenodo20. Aquest últim es concep com un 

repositori de publicacions científiques i dades de recerca procedents, bàsicament, de projectes 

finançats amb fons de la Unió Europea (com els de l’Horitzó 2020). Zenodo és interdisciplinar i, en data 

5 de maig de 2019, conté 819 resultats amb la paraula clau arqueologia, una porció encara molt 

insignificant si es compara amb els 1.273.053 registres totals. De fet, el projecte específic de la Comissió 

Europea en ciència oberta i arqueologia ha estat l’impuls, des del 2013, del gran repositori europeu de 

dades de recerca en arqueologia: Ariadne21 (Advanced Research Infraestructure for archaeological data 

set networking in Europe). Ariadne es nodreix amb les aportacions d’institucions col·laboradores de 

tots els països europeus, que introdueixen les seves dades seguint les directrius de l’esquema de dades 

(ACDM), dissenyat especialment per a Ariande i que garanteix el compliment dels principis FAIR de les 

dades. Dins d’Ariadne podrem trobar dades sobre esdeveniments i intervencions arqueològiques, 

inventaris i bases de dades de monuments, arxius de treball de camp, dades de recerca científiques, 

bases de dades d’objectes i imatges, etc. 

 

Figura 5. Núvol de paraules clau del portal Ariadne 
Font: http://ariadne2.isti.cnr.it/index.php/browse/what 

El repositori ofereix quatre tipus de cerca. La cerca senzilla per paraula clau amb sistema 
de suggeriments i opcions prèvies de filtratge o les opcions de cerca: “On” (mapa 

interactiu), “Quan” (gràfic temporal) i “Què” (núvol de paraules). Els resultats ofereixen 
opcions addicionals de filtratge. 

                                                           

17En aquest apartat només hem seleccionat alguns dels projectes més destacats. Per a una panoràmica més 
completa sobre infraestructures d’arqueologia digital a Europa veure: (Richards, 2012). 
18Comissió Europea. (n.d.). European Open Science Cloud (EOSC). Open Science - Research and Innovation. 
Recuperat el 05-05-3019 des de: 2019: https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-
cloud 
19Comissió Europea. (n.d.). OpenAIRE. Recuperat el 05-05-2019 des de: https://www.openaire.eu/ 
20Comissió Europea. (n.d.). Zenodo. Recuperat el 05-05-2019 des de: https://zenodo.org/ 
21Comissió Europea. (n.d.). ARIADNE PLUS – Ariadne infrastructure. Recuperat el 21-03-2019 a través de: 
https://ariadne-infrastructure.eu/ 

http://ariadne2.isti.cnr.it/index.php/browse/what
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://www.openaire.eu/
https://zenodo.org/
https://ariadne-infrastructure.eu/
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L’èxit del projecte va fer que, el 2017, la Comissió Europea l’ampliés amb Ariadne Plus, que té 

com a objectiu desenvolupar noves infraestructures i serveis per a la gestió digital de dades. Entre 

aquests podem trobar, per exemple, el servei Visual Media Service per penjar fitxers de dades 

d’imatges, de models 3D o formats RTI (Reflectance Transformation Imaging), tots ells en formats de 

visualització web d’alta qualitat. 

Paral·lelament, el creixent interès de la comunitat científica per accedir a les dades de recerca 

ha fomentat la creació de repositoris de temàtica encara més específica. Destaquem aquí, per la seva 

envergadura i grau de consolidació, ADEMNES (Archaeobotanical database of Eastern Mediterranean 

and Near Eastern sites)22, repositori de dades primàries d’arqueobotànica de la univeristat de Tübingen 

(Alemanya). A diferència de la resta, ADEMNES requereix registre previ (universal) i entrada 

autentificada. Iniciatives com aquesta són importants dins la disciplina perquè contribueixen a crear un 

corpus universal molt específic que permet als investigadors disposar de dades d’altres contextos per 

a la comparació o per a la integració amb les pròpies línies de treball. 

Per últim, en el cas d’Espanya, malauradament, no trobem infraestructures o institucions de 

rellevància en aquest àmbit. Tot i així, el tema de la ciència oberta en general s’està abordant de manera 

institucional a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) i de la Red de 

Bibibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). En aquest sentit, el primer gran projecte ha estat 

Recolecta23, una gran plataforma fundada l’any 2007 que integra els repositoris científics nacionals, 

proporciona serveis al respecte (de certificació, estadístiques, etc.) i vetlla per garantir-ne la 

interoperabilitat a nivell nacional i internacional. Així, des d’una única plataforma de recerca es pot 

accedir als continguts dels 129 repositoris/revistes espanyoles que avui dia hi estan integrats. 

Igualment, també s’ha de fer esment a Maredata. Red espanyola sobre datos de investigación en 

abierto24, un projecte integrat per grups d’investigació de diverses institucions espanyoles que té com 

objectiu bàsic establir un marc nacional de cooperació i actuació conjunta en matèria de dades 

d’investigació en obert que afavoreixi, al seu torn, les relacions amb els agents internacionals implicats. 

D’altra banda, tot i que algunes de les iniciatives anteriors també es relacionen amb les 

humanitats digitals, passarem a fixar-nos, de manera més específica, en l’escenari internacional i 

espanyol sobre aquest tema.  

Tal i com observa Spence (2014), a diferència de la ciència oberta, en l’àmbit de les humanitats 

digitals no es parla tant d’institucions, sinó més aviat de “comunitats” de treball pràctic més o menys 

formals. Això entroncaria directament amb la idea de treball col·laboratiu subjacent en la disciplina. 

Entre aquestes, en l’àmbit internacional destaca la Alliance of Digital Humanities Organitzations 

(ADHO)25, que aglutina organitzacions de tot el món i que encara no compta amb representació 

                                                           

22Universitat de Tübingen. (2015). ADEMNES. Archaeobotanical database of Eastern Mediterranean and Near 
Eastern sites. Recuperat el 06-05-2019 des de: http://www.ademnes.de/index.php 
23Fundación Española para la Ciencia y al Tecnologia (FECYT). (n.d.). Repositorios Recolectados. Recolecta. 
Recuperat el 21-03-2019 a través de: https://www.recolecta.fecyt.es/repositorios-recolectados 
24Maredata. Red Española sobre Datos de Investigación en Abierto. (n.d.). Recuperat el 29-05-2019 des de: 
https://maredata.net/ 
25Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO). (n.d.). Recuperat el 17-05-2019 des de: https://adho.org/ 

 

http://www.ademnes.de/index.php
https://www.recolecta.fecyt.es/repositorios-recolectados
https://maredata.net/
https://adho.org/
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espanyola. Paral·lelament, CenterNet26 és un xarxa internacional de centres sobre humanitats digitals, 

dintre dels quals es troba el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales27 de la UNED. 

 A Europa, destaca l’European Association of Digital Humanities (EADH)28, que actualment 

compta amb 210 projectes d’humanitats digitals adscrits. Hem pogut comptar 12 projectes específics 

d’arqueologia, la majoria d’ells circumscrits al camp de l’epigrafia. Entre aquests, mereix una menció a 

banda el projecte Artefacts29, per la seva originalitat i utilitat pràctica. Es tracta d’una plataforma ideada 

des la Universitat de Lió, que es concep com una enciclopèdia per introduir, de manera col·laborativa, 

petits “artefactes” arqueològics procedents d’excavacions de tota Europa i de qualsevol cronologia. 

L’objectiu és poder descobrir infinitat de tipologies d’objectes per a la comparació. A banda d’això, per 

l’interès de la disciplina, també cal destacar la plataforma Europeana30, que té una col·lecció específica 

d’arqueologia. 

Les humanitats digitals han tingut un fort arrelament i consolidació sobretot als països 

angloamericans. En el cas d’Espanya, l’any 2013 representa una fita important, ja que es van concentrar 

tot una sèrie d’esdeveniments (congressos, seminaris, trobades, etc.) que van contribuir a visibilitzar 

les iniciatives que fins aleshores s’estaven fent de manera poc oficial, aïllada i desconeguda per la 

majoria de la comunitat científica (Ortega, Gutiérrez, 2014). Una d’elles va ser el primer congrés de 

Humanidades Digitales en España31, una associació espanyola per impulsar les humanitats digitals i 

fomentar la col·laboració i l’intercanvi d’experiències.  

En l’àmbit de l’arqueologia,  en els últims anys s’ha assistit, sobretot, a un augment important 

de projectes de digitalització del patrimoni arqueològic. Entre ells, destaca per la seva envergadura, la 

plataforma CER.ES (Red Digital de Colecciones de Museos en España)32. 

 

 

 

 

                                                           

26CenterNet. An international network of digital humanities centers. (n.d.). Recuperat el 16-04-2019 des de: 
https://dhcenternet.org/ 
27UNED. (n.d.). Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. Recuperat el 18-05-2109 a través de: 

http://linhd.uned.es/en/ 
28European Association of Digital Humanities. (n.d.). Recuperat el 18-05-2019 des de: http://eadh.org/ 
29Universitat de Lió. (n.d.). Artefacts - Encyclopédie collaborative en ligne des petits objets archéologiques. 
Recuperat el 19-05-2019 des de: http://artefacts.mom.fr/ 
30Unió Europea. (n.d.). Archaeology - Europeana Collections. Recuperat el 29-94-2019 des de: 
https://www.europeana.eu/portal/ca/collections/archaeology 
31Humanidades Digitales Hispánicas. (n.d.). Recuperat el 19-04-2019 des de: 
http://humanidadesdigitaleshispanicas.es/ 
32Ministeri de Cultura i Esports. Govern d’Espanya. (n.d.). CER.ES.Red Digital de Colecciones de Museos en 
España. Recuperat el 24-04-2019 des de: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 

 

https://dhcenternet.org/
http://linhd.uned.es/en/
http://eadh.org/
http://artefacts.mom.fr/
https://www.europeana.eu/portal/ca/collections/archaeology
http://humanidadesdigitaleshispanicas.es/
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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5. Ciència oberta i humanitats digitals en l’arqueologia catalana 

5.1. Anàlisi contextual 

5.1.1. Legislació, normatives i codis de conducta aplicables en ciència oberta 

L’accés obert i la ciència oberta tenen un marc regulador propi a nivell europeu i espanyol. Això 

implica que tots els projectes d’arqueologia finançats amb fons de la Unió Europea o amb fons 

ministerials d’Espanya estaran subjectes a les normatives que es desenvolupen a continuació.  

En primer lloc, els projectes amb fons europeus es regeixen per l’anomenat Horitzó 2020 (d’ara 

en endavant H2020) amb l’AGA33 (Comissió Europea, 2018) com a document de referència en contínua 

actualització. Concretament, la qüestió de la ciència oberta s’aborda a través de l’article 29 sobre 

publicació i explotació dels resultats. Així, el 29.2 obliga que les publicacions científiques generades en 

el marc dels projectes se sotmetin a una revisió per parells i es publiquen en repositoris oberts, 

juntament amb les metadades bibliogràfiques que les identifiquen. Aquestes metadades han de seguir 

uns estàndards concrets. Per exemple, s’estipula que disposin d’un identificador persistent, com 

podrien ser DOI (Digital Object Identifier) o Handle; això evita els enllaços trencats per canvis d’ubicació 

i en garanteix l’accés a perpetuïtat. A banda d’això, el 2014 la Comissió Europea va endegar un pla pilot 

de lliure adhesió per publicar les dades de recerca en obert (ORD Pilot). En un primer moment, aquest 

pla només cobria determinades àrees de coneixement però, a partir de 2017, s’ha estès a la resta. 

L’objectiu és que les dades de recerca siguin “obertes per defecte34” perquè tercers puguin accedir-hi, 

explotar-les, reproduir-les i disseminar-les, tot i que hi ha marge per decidir quines es mantindran 

tancades. Aquesta qüestió ha quedat recollida a l’article 29.3 de l’AGA. Una qüestió important a 

destacar és que l’adhesió a l’ORD Pilot implica l’elaboració d’un pla de gestió de dades (DMP) que, 

segons la guia elaborada per la mateixa Comissió Europea (2016), ha d’incloure informació sobre el 

tipus de dades que generarà la investigació; la manera com es tractaran, emmagatzemaran i 

preservaran; quines metodologies i estàndards s’empraran i quines d’elles es publicaran en un 

repositori científic obert.  

Aquest marc regulador a nivell d’Unió Europea està recolzat, no només per les legislacions 

pròpies dels països membres sinó que, recentment, s’hi ha afegit un grup important d’entitats 

finançadores europees a través de l’anomenat “Pla S” o “cOAlition S” (Comissió Europea, 4 de setembre 

de 2018); i també altres organismes com LIBER, SPARC Europa, DDC, EBLIDA i IFLA amb la PSI Directive 

(SPARC Europe, 28 febrer 2019). Sens dubte, dues grans adhesions que representen una aposta i un 

compromís clar a nivell europeu cap a l’acceleració de la transició cap a l’horitzó “obert per defecte”. 

En segon lloc, en l’àmbit espanyol la legislació existent avui dia només tracta l’accés obert a 

través de l’article 37 de la Llei 14/2011 d’1 de juny, de la ciència, tecnologia i la innovació. Aquest, 

afecta a tots els investigadors amb projectes finançats amb fons dels Pressupostos Generals de l’Estat, 

és a dir, els que formen part del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació. L’article 

estipula que s’hauran de publicar en obert una versió digital dels articles que hagin estat acceptats en 

revistes científiques, tan prompte com sigui possible i sense depassar els dotze mesos després de la 

                                                           

33Annoted Model Agreement. 
34 Comissió Europea. (n.d.). Dissemination & Exploitation. Open Access H2020 Online Manual. Consultat el 16-04-
2019 des de: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-
management/dissemination-of-results_en.htm 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/dissemination-of-results_en.htm
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data de publicació. S’afegeix que es podrà publicar en repositoris oberts temàtics o institucionals i que 

la versió publicada podrà ser comptabilitzada per l’administració a efectes d’avaluació. Per últim, també 

cal destacar que l’article estableix que des del Ministeri de Ciència i Innovació es facilitarà l’accés a tots 

els repositorios nacionals, així com la seva interoperabilitat amb els supranacionals, cosa que enllaça, 

directament, amb la plataforma RECOLECTA que esmentàvem en l’apartat anterior. Per tal de facilitar 

el compliment d’aquest article, des de FECYT s’ha elaborat una guia de bones pràctiques per a tots els 

agents que es veuen involucrats amb l’accés obert: gestors d’ajudes públiques I+D+i, universitats i 

centres d’investigació, investigadors i revistes científiques (Anglada, Copeiro, Rico, 2014).  

En paral·lel, és necessari esmentar que, tal i com recullen SPARC Europa i el Digital Curation 

Center (2017), des dels ministeris espanyols s’està treballant per ampliar la Llei de Ciència amb l’accés 

obert a les dades de recerca, una qüestió àmpliament regulada als països europeus. Precisament, dins 

d’aquesta línia es podria emmarcar el document aprovat recentment per CRUE Universitats espanyoles, 

on s’aborda la qüestió de la ciència oberta: “Compromisos de las universidades ante la Open Science” 

(CRUE, 20 de febrer 2019). 

 Més enllà d’Europa i Espanya, en el cas concret de Catalunya no es disposa de legislació en 

matèria de ciència oberta. Per tant, les directrius al respecte quedaran fixades a les mateixes 

convocatòries de finançament emeses des de la Generalitat. En línies generals, podem dir que la 

qüestió de la ciència oberta, com veurem en l’apartat següent, s’ha abordat, principalment, gràcies a 

l’impuls de les universitats catalanes. En aquest sentit, l’1 de juliol de 2010 es va aprovar el “Document 

marc del mandat d’accés obert de la recerca de les universitats de Catalunya elaborat aprovat pel 

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya” (Consell Interuniversitari de Catalunya, 2010). 

Aquest document conté un model d’adhesió i compromís per a les universitats catalanes per fomentar 

l’accés obert a les publicacions científiques de la comunitat acadèmica a través dels repositorios propis 

i de RECERCAT, del qual també parlarem en l’apartat següent. Les publicacions científiques s’hauran de 

publicar en el format que sigui possible (totalment obert o restringit) i en un termini no superior als 6 

mesos des de la seva publicació. També s’afegeix un punt important com és el fet que totes les 

publicacions d’aquestes plataformes puguin comptar a efectes de convocatòries, ajuts, avaluacions i 

acreditacions, sigui de les mateixes universitats i/o de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Catalunya (AQU). El mandat -que també estipula una sèrie de condicions per als repositorios 

universitaris (interoperabilitat, visibilitat, preservació, coordinació amb altre ens)- no fa referència a les 

dades de recerca en obert. De fet, aquest tema es comença a abordar uns anys més tard i, el juliol de 

2016 s’institucionalitza a través de l’emissió de la “Proposta per establir una política d’accés obert a les 

dades de recerca a les Universitats de Catalunya” (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, juliol 

de 2016). En aquest document es proposen les línies general d’una política de dades de recerca oberta 

i tot una sèrie de mesures d’acció per impulsar-ho. 

 En paral·lel al món universitari, és important assenyalar que la institució CERCA35 va aprovar, el 

novembre de 2018 el document Codi de conducta, alineat amb el Codi europeu de conducta per a la 

integritat de la recerca. Entre els 10 principis que l’integren, el segon fa referència explícita a l’accés 

obert a les dades de recerca. En concret, s’estipula que: “cada centre tingui una estratègia de ciència 

oberta i aplicar un pla de gestió de dades de recerca que determini, entre altres qüestions, quines es 

                                                           

35CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) és la institució de la Generalitat de Catalunya encarregada d’aglutinar, 
coordinar, avaluar i donar suport i visibilitat a l’activitat de la xarxa de centres de recerca catalans. Veure: 
Generalitat de Catalunya. (n.d.). CERCA - Centres de Recerca de Catalunya. Recuperat el 27-05- 2019 des de: 
http://cerca.cat/ 

http://cerca.cat/
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poden fer públiques” (Institució CERCA, novembre 2018). També s’especifica que les dades hauran de 

complir els principis FAIR. Aquest codi haurà de ser aprovat pels diferents centres CERCA de Catalunya 

en el termini d’un any i, consegüentment, assumits els seus principis i la seva aplicació, bé sigui de 

manera directa amb el Codi de conducta o amb un reglament propi que els integri (Institució CERCA, 

novembre 2018). 

 Per últim, en un nivell inferior de concreció, moltes universitats i centres de recerca catalans 

han creat les seves pròpies polítiques d’accés obert adaptades a les línies marcades pel CSUC o CERCA. 

A data d’avui, la majoria d’elles posen l’accent en l’accés obert a les publicacions científiques (seguint 

amb el mandat anterior), i no tant amb la ciència oberta en general. 

 En definitiva, a part de la legislació general aplicable als projectes arqueològics segons tinguin 

finançament europeu (AGA H2020) o espanyol (Llei de la Ciència), els investigadors catalans han de 

tenir presents les condicions explicitades en totes les convocatòries de finançament que participin, així 

com també els mandats i les polítiques d’accés obert de les institucions a les quals s’adscriuen. 

 

 

Figura 6. Legislació i normativa en ciència oberta. 
                    Font: Elaboració pròpia. 
 

Per acabar, cal assenyalar que els arqueòlegs catalans disposen d’un codi deodontològic 

(Associació d’Arqueòlegs de Catalunya, 2001). Aquest no contempla les qüestions relacionades amb la 

publicació en obert o la ciència oberta i, per tant, no s’ha inclòs directament dins del corpus normatiu 

llistat. Ara bé, és important tenir present que contempla qüestions referides a la conducta professional 

en recerca i també posa l’èmfasi en la divulgació i la relació de l’arqueòleg amb la ciutadania. 
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5.1.2. Institucions i infraestructures digitals catalanes  

En el Pla de Govern de la XII Legislatura del govern de la Generalitat de Catalunya s’estableix 

l’objectiu de “Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per potenciar el seu 

impacte en totes les activitats del país i contribuir així a fer possible una societat del coneixement”. Una 

de les accions en què es concreta l’objectiu és: l’ “Establiment d’una estratègia catalana sobre ciència 

oberta, que defineixi les formes i implicacions de l’accés obert al coneixement i a les dades” (Generalitat 

de Catalunya. Departament de la Presidència, 2018, p. 53-54). Per tant, s’evidencia una compromís clar 

des del govern amb la ciència oberta, que apareix citada de manera explícita.  

 Ara bé, a falta de concretar-se aquest objectiu, a dia d’avui i tal i com anticipàvem, l’impuls de 

la ciència oberta i les humanitats digitals a Catalunya neix, en gran mesura, en el si de les universitats 

catalanes. En aquest context, l’organisme que més esforços hi està invertint és el Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (d’ara endavant CSUC), integrat per la mateixa Generalitat de Catalunya i 

per deu universitats catalanes36. Dins del CSUC hi ha una secció específica dedicada a la ciència oberta 

que, com diu la pròpia web, s’encarrega de donar suport “a la gestió de les dades de recerca i a la 

publicació en obert”. En aquesta línia, s’elaboren continguts, es difon informació sobre el tema i també 

s’han posat en marxa tot un conjunt d’infraestructures digitals que tenen a veure amb la ciència oberta 

i, en algun cas, amb les humanitats digitals. En la taula que presentem a continuació (Taula 1) llistem 

aquestes infraestructures (PRC37, MDC38, MDX39, RACO40, RECERCAT41, TDX42, RDMP43) i n’analitzem el 

volum de continguts en relació a l’arqueologia.  

 

 

 

 

 

                                                           

36Les universitats que integren el CSUC són: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, 
Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 
Universitat Ramon Llull. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). Recuperat el 23-03-2019 a través 
de: https://www.csuc.cat/ 
37Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). Portal de la Recerca de Catalunya. Consultat el 24-05-2019 
a través de: https://portalrecerca.csuc.cat/ 
38Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). Memòria Digital de Catalunya. Consultat el 24-05-2019 a 
través de http://mdc1.csuc.cat/ 
39Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). Materials Docents en Xarxa. Consultat el 24-05-2019 a 
través de: https://www.mdx.cat/ 
40Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Recuperat el 
24-05-2019 a través de: https://www.raco.cat/index.php/raco 
41Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). RECERCAT (Diposit de la Recerca de Catalunya). Consultat 
el 24-05-2019 des de: https://www.recercat.cat/ 
42Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. (n.d.). Tesis Doctorals en Xarxa. Consultat el 24-05-2019 a través 
de: https://www.tdx.cat/ 
43Digital Curation Center, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, i University of California Curation Center. 
(n.d.). Research Data Management Plan / Pla de Gestió de Dades de Recerca. Consultat el 24-05-2019 des de: 
https://dmp.csuc.cat/ 

https://www.csuc.cat/
https://portalrecerca.csuc.cat/
http://mdc1.csuc.cat/
https://www.mdx.cat/
https://www.raco.cat/index.php/raco
https://www.recercat.cat/
https://www.tdx.cat/
https://dmp.csuc.cat/
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Taula 2. Infraestructures digitals de ciència oberta i humanitats digitals del CSUC. 

Infraestructura Informació general Continguts relacionats amb  
l’ arqueologia 

 (Data de consulta: 24-05-2019) 

 
Portal de la Recerca 
de Catalunya 
 

Impulsat per la Direcció General de Recerca de 
la Secretaria d'Universitats i Recerca de la 
Generalitat i coordinat pel CSUC.  

Les opcions de filtratge del portal no 
inclouen l’índex de matèries. Per 
tant, no és possible recuperar el 
volum exhaustiu de continguts 
(investigadors, projectes, 
publicacions, etc.) sobre 
arqueologia. Tot i així, es pot fer una 
cerca general amb la paraula clau 
“arqueologia”, que recupera tots els 
registres que continguin aquesta 
paraula. 
El resultat és: 
-Publicacions: 2446 
-Projectes de recerca: 273 
-Investigadors: 91 
-Grups de recerca: 17 
-Departaments, instituts, àrees: 1 

En funcionament des del 2016. 

Plataforma per visibilitzar des d’un únic punt 
tota l’activitat científica catalana pel que fa a: 
universitats i centres de recerca; departaments, 
instituts i àrees; projectes de recerca; grups de 
recerca; investigadors, publicacions i tesis. 

Les dades s’actualitzen periòdicament a partir 
de la informació present als sistemes de gestió 
de la recerca de les universitats i centres de 
recerca. 

És una plataforma referencial, encara que en els 
casos que se’n disposa, s’afegeix l’enllaç al text 
complet dels documents. 
 

 

Memòria Digital de 
Catalunya 

Projecte del CSUC i Biblioteca de Catalunya amb 
la col·laboració d’altres institucions dipositàries 
de fons. 

No hi ha cap col·lecció específica 
d’arqueologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En funcionament des de 2016. 

Col·leccions patrimonials catalanes 
digitalitzades (documents, materials gràfics). 

Estàndards internacionals de descripció (Dublin 
Core, ESE, METS, PREMIS) i interoperabilitat 
(OAI-PMH). Connexió amb el portal Europeana 
de la UE, entre d’altres.44 

Compta amb un interessant projecte de ciència 
ciutadana: “Transcriu-me” (transcripció 
col·laborativa de textos antics). 
 

Materials Docents en 
Xarxa  

Projecte del CSUC i universitats participants. 
Suport de la Generalitat. 

Es pot buscar per encapçalaments 
de matèria. La matèria arqueologia 
recupera 5 registres: 
 
-Arqueologia-- ensenyament: 1 
-Arqueologia del paisatge: 1 
-Arqueologia urbana: 2 
-Arqueologia: 1 

Repositori cooperatiu de materials docents i 
recursos digitals fruit de l’activitat docent 
universitària. 

Protocol d’interoperabilitat OAI per connectar-
se amb altres repositorios internacionals. 
 
 

Infraestructura Informació general Continguts relacionats amb 
l’arqueologia 

                                                           

44El protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) és un estàndard 
d’interoperabilitat àmpliament utilitzat en Accés Obert per a la transmissió de metadades d’esquema Dublin Core 
entre repositoris. Veure: Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. (n.d.). Recuperat el 24-05-
2019 des de: https://www.openarchives.org/pmh/ 

https://www.openarchives.org/pmh/
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 (Data de consulta: 24-05-2019) 

 

Revistes Catalanes 
d’Accés Obert 

Projecte de la Biblioteca de Catalunya i el CSUC. 
Suport de la Generalitat. 

Inclou cerca de revistes per 
matèries. Sota la matèria 
“Arqueologia. Prehistòria” trobem 
43 revistes que correspon al 8,5% 
sobre el total de revistes. 
Si fem una cerca general per la 
paraula clau “arqueologia” es 
recuperen 25.100 resultats, que 
corresponen a títols de revistes o 
articles que contenen aquesta 
paraula.  

Interfície única de consulta de totes les revistes 
catalanes en obert (científiques, erudites i 
culturals). 

Protocol d’interoperabilitat OAI per connectar-
se amb altres repositorios internacionals. 

Servei de subscripció d’alertes de nous números 
de revista introduïts. 

 
RECERCAT 

Impulsat per les universitats de Catalunya i la 

Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat 
pel CSUC. Suport de la Generalitat i participació 
d'altres institucions catalanes. 

Es pot cercar per encapçalaments 
de matèria. Trobem uns 150 
encapçalaments amb la matèria 
arqueologia. 
 
La cerca senzilla per paraula clau 
arqueologia recupera 1961 
resultats que correspon a l’1,27% 
del total. 

En funcionament des de 2005. 

Repositori de producció científica (articles, TFG, 
TFM, documents de treball, etc.) de les 
universitats i centres de recerca. 

Estàndards internacionals de descripció (Dublin 
Core) i interoperabilitat (OAI-PMH) per 
connectar-se amb altres repositorios 
internacionals (OpenAIRE i OAlster). 

Ús de llicències Creative Commons i 
subscripcions d’alertes de continguts. Alguns 
documents tenen embargaments temporals. 

 
Tesis Doctorals en 
Xarxa 

Gestionat pel CSUC. Patrocinat per la 
Generalitat. 

Es pot buscar per encapçalaments 
de matèria. La matèria arqueologia 
recupera 297 tesis que correspon a 
l’1% del total. 

En funcionament des de 2007. 

Interfície única d’accés a la versió digital de les 
tesis llegides a les universitats catalanes i altres 
comunitats autònomes. 

Estàndards internacionals de descripció (Dublin 
Core) i interoperabilitat (OAI-PMH) per 
connectar-se amb altres repositorios 
internacionals (OpenAIRE, DART-Europe i E-
Theses Portal). 

Ús de llicències Creative Commons. Algunes tesis 
tenen embargaments temporals. 

 
 
Reserach Data 
Management Plan 
 
 
 

Coordinat pel CSUC. Actualment hi ha 235 usuaris 
inscrits, 73 plans generats i 11 
organitzacions participants. No és 
possible consultar el detall 
d’aquestes dades. 

Eina en línia que permet realitzar plans de gestió 
de dades de manera guiada i garantint el 
compliment dels principis FAIR de les dades. 

Possibilitat d’exportar els plans en diferents 
formats, compartir-los i establir permisos 
d’edició. 
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En definitiva, en la taula podem observar com la gran majoria d’infraestructures digitals d’accés 

obert del CSUC (tret de PRC) disposen d’encapçalaments de matèria que contemplen l’arqueologia de 

manera específica45. En general, el volum de resultats recuperats per aquesta matèria és relativament 

baix si ho comparem amb el conjunt. L’excepció remarcable és RACO, on s’hi pot observar una 

presència comparativament important de revistes d’arqueologia en obert, bé siguin en actiu o mortes. 

Aquesta constatació s’insereix totalment dins la dinàmica que s’observa per a les revistes d’arqueologia 

en l’àmbit espanyol. En un anàlisi realitzat el 2016 per X.L. Armada en base a Dialnet, RACO i les dades 

procedents d’un estudi previ, l’autor comptabilitzava, ni més ni menys, que 69 revistes d’arqueologia 

espanyoles actives. Armada també constata que el model típic és el d’una revista editada per una 

universitat o pel CSIC i que “compta amb tota la seva col·lecció disponible en accés obert” (Armada, 

2016, p. 298). Per tant, s’ha de destacar, d’una banda, la gran quantitat de títols de revistes -una 

tendència molt típica de les ciències socials i les humanitats (Anglada, 2016)- i, d’altra banda, la 

tradicional aposta de les revistes d’arqueologia espanyoles i catalanes per l’accés obert. Això 

contrastaria, notablement, amb les dades aportades pel Monitor de Ciència Oberta de la Comissió 

Europea que, a partir de les dades extretes de Cos.io, Scopus, Sherpa Romeo i Juliet i Unpaywall, situa 

les publicacions de via daurada per a la matèria “història i arqueologia” en tan sols un 5,2% (anys 2009-

2017)46. 

S’ha parlat fins ara d’infraestructures digitals catalanes d’accés obert lligades al CSUC i de 

caràcter multidisciplinari. En paral·lel i dins de l’àmbit concret de la Generalitat, és important destacar 

un recurs d’accés obert més específic per a l’arqueologia. Es tracta de la plataforma Calaix, que disposa 

d’un apartat diferenciat per a l’arqueologia. En paraules textuals del web (Departament de Cultura. 

Generalitat de Catalunya, 2010), Calaix és un “dipòsit digital dissenyat per emmagatzemar, preservar i 

facilitar l’accés a materials digitals (documents a text complet, imatges, plànols, etc. ) del Departament 

de Cultura i està obert a la incorporació d’altres col·leccions digitals d’interès de l’administració de la 

Generalitat o d’altres institucions (revistes, monografies, fotografies, etc.).” Per tant, es tracta d’una 

plataforma de transparència administrativa i de ciència oberta que proporciona accés i visibilitat a 

publicacions científiques i algunes dades de recerca (com imatges o plànols), tot garantint-ne la 

preservació a llarg termini. Una dada important al respecte és que la infraestructura tècnica i 

l’emmagatzematge del web, dades i metadades és responsabilitat del CSUC. De manera que, novament, 

trobem aquest consorci universitari ben al capdavant dels projectes de ciència oberta a Catalunya.  

Pel que fa a les qüestions tècniques i bibliogràfiques de Calaix, s’ha de destacar que utilitza el 

protocol d’interoperabilitat (OAI-PMH), enllaços permanents per a cada registre (Handle), sistema 

d’indexació segons Art and Architectural Thesaurus (en català) i les llicències Creative Commons per als 

registres. Calaix també ofereix la possibilitat de subscriure alertes a col·leccions, d’enviar nous elements 

per ser introduïts i de consultar estadístiques generals de visualització per mes, país i ciutat. 

La comunitat específica titulada “Arqueologia”, disposa d’opcions de cerca per: data, títol, 

autor, tipologia, cronologia, materials, jaciments, municipi, comarca, matèria (és el mateix que l’opció 

                                                           

45En la majoria de casos la matèria és “Arqueologia. Prehistòria”. Això té a veure amb la tradicional divisió 
disciplinar emprada en l’àmbit espanyol (Armada, 2016) i que avui dia és objecte de revisió. En aquest treball, 
entenem la prehistòria com una part integrant de l’arqueologia. 
46Les publicacions dins la via verda en aquest mateix àmbit temàtic pugen al 9,2%. Vegeu: Comissió Europea. 
(n.d.). Open science monitor Tracking trends for open access, collaborative and transparent research across 
countries and disciplines. Recuperat el 29-04-2019 des de: https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en 
 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en
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tipologia) i forma part. Les opcions de filtratge de resultats són per: autor, jaciment, comarca, municipi 

i format. Precisament, l’opció format proporciona una bona panoràmica del tipus de documents que 

s’entren a Calaix que, a data 26 de maig de 2019, es distribueixen com segueix: 

 
Taula 3. Tipus de documents i percentatge sobre el total a Calaix Arqueologia (26-05-2019). 

Informació extreta de Calaix (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2010). 
 

Calaix Arqueologia 

Tipus de formats % sobre el total  
(16.535 registres) 

Imatges 58,68% 

Memòries d’excavació 21,63% 

Planimetries 16,43% 

Documents 2,93% 

Vídeos 0,25% 

Conferències i Congressos 0,036% 

Llibres 0,024% 

Articles 0,006% 

  

Per tant, es pot concloure que la majoria de registres de Calaix corresponen a imatges, 

memòries d’excavació dipositades al Departament de Cultura47 i planimetries dels jaciments excavats. 

Malauradament, a través de diferents proves de cerques s’han pogut constatar problemes de lentitud 

a l’hora de carregar-se els enllaços de cada registre, cosa que en dificulta la navegació. 

Per últim, és necessari acabar aquesta panoràmica amb una mirada particular a les humanitats 

digitals. En aquest sentit, l’anàlisi bibliogràfic i observacional constata un incipient arrelament a 

Catalunya tant en l’àmbit institucional com d’infraestructures. No se n’ha pogut trobar cap comunitat 

i, pel que fa a infraestructures nacionals, únicament la plataforma Memòria Digital de Catalunya -sense 

col·leccions d’arqueologia- i el mateix Calaix, podrien enquadrar-se dins d’aquest grup. Més 

concretament, formarien part del camp de la digitalització de formats; que testimonieja un estadi molt 

inicial de les humanitats digitals. Malgrat això, cal ressaltar la creació de la Xarxa d’Humanitats 

Digitals48, una iniciativa pionera de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre altres activitats, des 

d’aquesta xarxa s’ha posat en marxa el curs online Humanidades Digitales a través de la plataforma 

Coursera49, que incorpora un vídeo específic titulat La dimensión temporal: Arqueología Digital impartit 

                                                           

47Tota excavació arqueològica feta a Catalunya s’ha de registrar i justificar documentalment amb una memòria 
d’excavació que es diposita al Departament de Cultura de la Generalitat. 
48Universitat Autònoma de Barcelona (17 de maig 2016). La UAB aposta per les Humanitats Digitals - Universitat 
Autònoma de Barcelona. Recuperat el 26-05-2019 des de: https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-
noticia/la-uab-aposta-per-les-humanitats-digitals-1345667174054.html?noticiaid=1345703584991 
49Universitat Autònoma de Barcelona. (n.d.). Humanidades digitales. Coursera. Recuperat el 26-05-2019 des de: 
https://www.coursera.org/learn/humanidades-digitales 

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-aposta-per-les-humanitats-digitals-1345667174054.html?noticiaid=1345703584991
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-aposta-per-les-humanitats-digitals-1345667174054.html?noticiaid=1345703584991
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per Joan Antón Barceló, professor titular del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

5.2. Anàlisi particular per a l’arqueologia catalana 

En aquest apartat, tal i com anunciàvem, analitzarem la ciència oberta i les humanitats digitals 

en l’arqueologia catalana, des de la perspectiva particular de les dades observacionals (via web) i les 

entrevistes realitzades als representants de dos biblioteques universitàries, els dos centres CERCA 

d’arqueologia i tres grups de recerca. L’objectiu és copsar una visió del tema centrada en els sis eixos 

que s’han especificat a la metodologia. Abans d’entrar en aquests eixos, però, es farà un breu 

presentació del tres tipus de perfils analitzats.  

En primer lloc, i en un pla institucional més general, les tres biblioteques universitàries que 

s’han estudiat són el CRAI de la UB50, el CRAI de la URV51 i la biblioteca UAB52. Les tres es caracteritzen 

perquè formen part d’una universitat pública amb estudis d’arqueologia.  

En segon lloc, i seguint en el pla institucional però en l’àmbit específic de l’arqueologia, trobem 

els dos centres CERCA de la Generalitat de Catalunya, que són l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

(d’ara endavant ICAC) i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (d’ara endavant 

IPHES); ambdós amb seu física a la ciutat de Tarragona. D’una banda, l’ICAC va ser creat l’any 2000 per 

la Generalitat i la URV amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya. Segons s’explica al 

web institucional, es tracta d’una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia, l’activitat de la qual 

gira al voltant de la “recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssica53”. 

D’altra banda, l’IPHES va néixer l’any 2005 a instàncies de la Generalitat, la URV i l’Ajuntament de 

Tarragona. L’Institut s’autodefineix com un centre trandisciplinari de “recerca avançada, transferència 

de coneixement i socialització de la ciència” aplicada a l’estudi de l’evolució humana i social54.  

 En tercer lloc, en el pla dels investigadors, s’han analitzat tres grups de recerca de les tres 

universitats públiques catalanes mencionades. El Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica55 de 

la UB (d’ara endavant GRAP) té com a principal línia de treball "l’estudi de les comunitats humanes que 

habitaren el nord-est de la península Ibèrica durant la primera edat del ferro i el període ibèric”. El Grup 

de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia56 de la URV (d’ara endavant GRESEPIA) centrat, 

principalment, “en l'estudi de l'evolució socio-política de les comunitats assentades al sud de Catalunya 

                                                           

50Universitat de Barcelona. (n.d.). Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI UB). Recuperat 
el 21-03-2019 des de: http://crai.ub.edu/ 
51Universitat Rovira i Virgili. (n.d.). Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Universitat 
Rovira i Virgili. Recuperat el 21-03-2019 des de: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/ 
52Per motius aliens a aquest treball, per aquesta biblioteca no es disposa d’entrevista institucional, però s’ha 
pogut extreure’n determinades informacions a través de la pàgina web. Universitat Autònoma de Barcelona. 
(n.d.). Servei de Biblioteques UAB. Recuperat el 21-03-2019 des de: https://www.uab.cat/web/servei-de-
biblioteques-1345703209400.html 
53ICAC – Institut Català d’Arqueologia Clàssica. (n.d.). Recuperat el 23-03-2019 a través de: https://www.icac.cat/ 
54IPHES - Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. (n.d.). Recuperat el 23-03-2019 a través de: 
http://www.iphes.cat/ 
55Universitat de Barcelona. (n.d.). GRAP. Grup de Recerca en Arqueologia protohistòrica. Recuperat el 15-03-2019 
des de: http://www.ub.edu/grap/ 
56Universitat Rovira i Virgili. (n.d.). GRESEPIA. Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia. Recuperat 
el 15-03-2019 des de: https://gresepia.cat/  

 

http://crai.ub.edu/
http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
https://www.icac.cat/
http://www.iphes.cat/
http://www.ub.edu/grap/
https://gresepia.cat/
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durant la protohistòria". Per últim , el grup Arqueologia de la Gestió dels Recursos Socials i del Territori57 

de la UAB (d’ara endavant AGREST), que se centra en l’estudi de les dinàmiques de canvi social de les 

societats humanes. 

5.2.1. Eix 1. Organigrames institucionals, polítiques i inversió 

El primer pas ha estat ubicar les unitats des d’on s’aborda la qüestió de la ciència oberta i les 

humanitats digitals en l’àmbit institucional. En aquest sentit, trobem que els CRAI UB i CRAI URV 

compten amb una unitat dedicada a la recerca, que és la que incorpora els temes relacionats amb la 

ciència oberta: la Unitat de Recerca (UB) i la Secció de Gestió de la Producció Científica (URV). Pel que 

fa a la biblioteca UAB, aquest tema es gestiona des de la Unitat Tècnica i de Projectes (UAB). Val a dir 

que, en les tres universitats, tot i que les biblioteques tenen un pes central en el tema, hi ha d’altres 

àrees que també se n’ocupen de manera més indirecta. En el cas de la UB, a més, es compta amb una 

Comissió de Ciència Oberta de caràcter transversal. En el terreny dels investigadors, a la pregunta sobre 

a qui s’han de dirigir per aquestes qüestions, dos d’ells han respost “la biblioteca” i un altre ho 

desconeixia. D’altra banda, en el cas dels centres CERCA, el tema s’aborda des de la Unitat de Projectes 

i Transferència (IPHES) i des del Centre de Documentació i l’àrea de Suport a la Recerca (ICAC). En 

aquest punt cal precisar que l’IPHES no disposa d’un centre de documentació propi, ja que aquesta 

funció està transferida al CRAI de la URV.  

Pel que fa a les polítiques d’accés obert i ciència oberta, s’ha comprovat, en primer lloc, quines 

de les institucions han signat dues de les grans declaracions del moviment OA: la Declaració de Berlin58 

i la Declaració de Sant Francisco (DORA)59. Es constata que només les tres universitats han subscrit la 

primera: UB (11-12-2009), UAB (26-10-2102), URV (13-06-2017); i cap de les institucions (universitats i 

centres CERCA) han signat la segona. Tanmateix, sí que han aprovat polítiques institucionals pròpies 

(UB 2011, UAB 2012, URV, 2013), que disposen sobre la publicació en obert (als repositoris 

institucionals), de la producció científica, els treballs de final de grau i màster i d’altres documents. Es 

constata que cap d’elles inclou les dades de recerca i la seva gestió, encara que des de la UB s’informa 

que s’està en vies d’aprovació d’una política al respecte. Des de l’òptica dels investigadors entrevistats, 

només el de la URV sabia l’existència de la política institucional d’accés obert, tot i que no els detalls 

concrets. En el cas dels centres CERCA, s’observa que per a l’ICAC l’aposta per l’accés obert ha estat 

ferma i s’ha fet pública i institucional a través de la política aprovada el 9 de juliol de 2015. Aquesta té 

com a objectius incrementar la visibilitat i l’impacte, evidenciar l’excel·lència en la producció científica 

i complir amb la legislació vigent. L’IPHES, si bé no disposa d’una política institucional pública sobre el 

tema, està totalment implicat en la incorporació en el seus projectes de la perspectiva RRI60 (Recerca i 

Innovació Responsable). Emmarcat en el programa Science with and for Society que incorpora l’H2020, 

l’RRI inclou l’accés obert i la ciència ciutadana, a més a més de la igualtat de gènere, l’ètica, els acords 

de governança i l’educació científica. En paral·lel, l’aprovació del Codi de conducta CERCA suposarà, per 

als dos instituts, concretar i aprofundir institucionalment en una política de ciència oberta i en la seva 

aplicació a tots els nivells. 

                                                           

57Universitat Autònoma de Barcelona. (n.d.). AGREST. Arqueologia de la Gestió dels Recursos Socials i del Territori. 
Re Recuperat el 15-03-2019 des de: http://grupsderecerca.uab.cat/agrest/ 
58Max Planck-Gesellschaft. (n.d.). Berlin Declaration Signatoris. Open Access. Consultat el 18-05-2019 des de: 
https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories 
59Signers – DORA. (n.d.). Consultat el 18-05-2019 des de: https://sfdora.org/signers/ 
60 Comissió Europea. (n.d.). Responsible research & innovation. Horizon 2020. Recuperat el 28-05-2019 des de: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation#Article 

http://grupsderecerca.uab.cat/agrest/
https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories
https://sfdora.org/signers/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation#Article
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En resposta a la pregunta sobre partides específiques per publicar en obert, cap dels dos 

instituts CERCA proporciona aquesta opció. En cas que els investigadors decideixin publicar en obert en 

revistes amb APC, els diners es destinen des dels pressupostos dels mateixos projectes. Aquesta 

situació contrasta amb les dades provinents d’un estudi de l’Associació d’Universitats Europees per als 

anys 2017-18, on gairebé un 80% dels entrevistats afirmen haver rebut finançament des de la mateixa 

institució (Morais, Borrell, 2019). De fet, la situació dels investigadors a les universitats apunta més cap 

a aquesta direcció. En aquest entorn es documenten dues modalitats per afavorir econòmicament la 

publicació en obert: els ajuts directes i la negociació de descomptes amb les editorials. Pel que fa a la 

primera qüestió, el 2019 la URV concedirà per segona vegada un programa d’ajuts i la UB ho fa des de 

2010. En aquest últim cas, el sistema està muntat de tal manera que cada investigador pot fer una 

petició anual d’ajut per un màxim de 1500 euros. Malgrat que això inclou totes les disciplines, des de 

les biblioteques s’observa que hi ha molt poques peticions d’humanitats i, precisament, els 

investigadors entrevistats afirmen que mai han sol·licitat ajuts per publicar en obert.  

Per últim, pel que fa a les humanitats digitals, només la UAB disposa d’un centre amb una 

partida específica dedicada a aquesta qüestió, l’anteriorment esmentada Xarxa d’Humanitats Digitals 

de la qual forma part la investigadora de la UAB entrevistada. 

 

5.2.2. Eix 2. Projectes i plataformes col·laboratives 

Un gruix destacable dels projectes col·laboratius de les tres biblioteques universitàries 

convergeixen en el marc del CSUC. Segons els entrevistats, les línies que s’estan treballant actualment 

en aquest nivell són: 

- El disseny d’un repositori per a la preservació de les dades de recerca (tant obertes com 

tancades). El projecte es troba en una fase molt inicial i, per tant, encara se’n desconeix el tipus 

d’arquitectura, però connectarà amb els requisits del Núvol Europeu de Ciència Oberta. 

- Suport a l’elaboració dels plans de gestió de dades a través del DMP del CSUC. S’intenta 

potenciar el seu ús independentment de l’obligatorietat que marquen els finançadors. 

- Nova edició 2019 de l’anomenat Micro-MOOC -curs impartit a través de piulades de Twitter- 

que aquest any serà, específicament, sobre ciència oberta. 

- Muntatge col·laboratiu d’un scape-room sobre ciència oberta. 

- Recopilació de dades econòmiques i negociacions amb les editorials per tal d’abaratir o 

eliminar costos de publicació en obert, seguint la dinàmica encetada en d’altres països 

europeus. 

- En el terreny de les humanitats digitals, el tema es troba en una fase molt inicial. S’ha creat un 

grup de treball específic que està documentant tot allò que es fa al respecte dins de les 

universitats, com a fase prèvia per a la definició més precisa del concepte i la posterior proposta 

d’actuacions.  

A més a més, les tres biblioteques participen de grups de treball amb REBIUN i, en el cas del 

CRAI UB, també amb LIBER i LERU, entre d’altres. 

 Si ens fixem amb els centres CERCA, l’ICAC forma part des del juny del 2018 del Portal de la 

Recerca de Catalunya i participa periòdicament de les reunions del grup de treball. Entrar-hi era un 

acord estratègic de l’Institut que no va ser fàcil, ja que van haver de fer una inversió important per 

convertir les dades pròpies al format estàndard CERIF. Un cop fet això, avui dia poden bolcar-ne la 

informació de manera automàtica i fàcil. Per la seva banda, l’IPHES està en vies de signar el conveni per 
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adherir-s’hi molt properament. Val a dir que, malgrat que els dos instituts es troben geogràficament 

molt propers, no hi ha dinàmiques de col·laboració ni projectes conjunts en temes de ciència oberta i 

humanitats digitals. 

En el terreny dels investigadors, només un dels grups de recerca està al PRC. 

 

5.2.3. Eix 3. Publicar en obert, gestió de les dades de recerca, conducta professional en recerca, 

ciència ciutadana i humanitats digitals 

En aquest apartat s’analitzaran les actuacions dels tres perfils entrevistats en relació al que 

prèviament s’ha definit com les quatre columnes de la ciència oberta, i també pel que fa a les 

humanitats digitals. Abans de fer-ho, però, és necessari avaluar el grau de coneixement d’aquests 

aspectes per part dels agents entrevistats. En el terreny institucional, tant les biblioteques com des dels 

centres CERCA, tots els conceptes tractats en l’entrevista són àmpliament coneguts. En el cas dels tres 

investigadors, es detecta un grau de coneixement més gran del concepte humanitats digitals i una visió 

més superficial i difosa dels aspectes relacionats amb la ciència oberta. En paraules d’un dels 

investigadors: “Ho veig com una aspecte del món de la recerca exterior al nostre país, del món anglosaxó 

i del món europeu, tot i que percebo que la tendència va cap aquí”. A la pregunta sobre els conceptes 

que els hi suggereixen aquests dos temes s’ha respost: repositori, socialització, tecnologia, publicar en 

obert i bases de dades obertes. D’altra banda, dos dels tres entrevistats desconeixien l’obligatorietat 

de publicar en obert que imposen els projectes H2020.  

-Publicar en obert 

En primer lloc, s’ha pogut constatar que una part significativa dels articles es publiquen directa 

i voluntàriament seguint la via daurada, en la línia del que dèiem anteriorment sobre l’important gruix 

de revistes nacionals d’arqueologia en obert i sense APC. Per exemple, un dels investigadors assenyala 

que una de les revistes espanyoles d’arqueologia en major factor d’impacte, Trabajos de Prehistòria, és 

d’accés obert després d’un petit període d’embargament. Per contra, s’afirma que moltes de les 

revistes internacionals en factor d’impacte no estan en obert. 

En segon lloc, pel que fa a la via verda, s’observa que les tres universitats compten amb 

repositori institucional que dona resposta a les corresponents polítiques d’accés obert. En el cas de la 

URV, s’explica que a partir del 3 de juny de 2019 el repositori funcionarà de manera similar al de la UB 

i anirà totalment unit al gestor curricular que emplena el personal docent i investigador de manera 

referencial (sense els documents). A través d’un mòdul de captació es rastrejaran els documents pel 

ciberespai i se n’avalarà la pertinença d’introduir-los al repositori. D’altra banda, es documenta que 

tant en el cas de la URV com en el de la UB, el repositori permet la cerca per departament (no hi ha 

departaments específics d’arqueologia) i també per paraules clau, encara que aquest últim sistema 

s’està perfeccionant en el cas de la URV. 

 A diferència de les universitats, cap dels dos centres CERCA disposa de repositoris 

institucionals. Ara bé, una part de la producció de l’IPHES es troba al de la URV. En aquest sentit, 

assenyalen que el CRAI URV és bastant proactiu i que des d’allí fan un seguiment del que es publica per 

poder-ne introduir una versió permesa. Pel que fa a l’ICAC, s’observa un major esforç a nivell 

institucional per crear una infraestructura que garanteixi la publicació en via verda de manera periòdica 

i sistemàtica. Concretament, des de 2014 bolquen les seves publicacions a RECERCAT. La manera de 

funcionar és a través d’un aplicatiu intern amb Wordpress, fet a mida per a l’Institut. Els investigadors 

introdueixen totes les publicacions (és obligatori i imprescindible per elaborar les memòries anuals) i el 
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Centre de Documentació en rep la notificació d’entrada. A partir d’allí es comproven els períodes 

d’embargament i les condicions de les revistes i, tot el que es pot posar en obert, s’introdueix de 

manera manual a RECERCAT. A través d’una base de dades Filemaker -interna del Centre de 

Documentació-, també es controla quan es poden publicar els articles sota embargament. A banda 

d’això, l’ICAC també edita tres col·leccions de monografies que es publiquen en obert -al cap de nou 

mesos i sota llicència Creative Commons 3.0.- a la web del centre, a RECERCAT i també al repositori de 

la URV. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. L’ICAC a RECERCAT. 
Font: https://www.recercat.cat/handle/2072/220028 

En data 31-05-2019 hi ha 5 centres CERCA a RECERCAT. Amb 1044 registres, l’ICAC és el que més volum de 
producció científica aporta al portal, a través de 14 col·leccions temàtiques. Igualment, les estadístiques de 

l’últim informe per a l’any 2017, corroboren la visibilitat creixent dels documents introduïts: 83.278 consultes 
(8% més que el 2016) i 23.250 descàrregues (27% més que el 2016) (Centre de documentació i biblioteca. ICAC, 

2018). 

 

Pel que fa als investigadors, saben que algunes de les seves publicacions estan al repositori 

institucional, però no tenen una actitud activa al respecta. També afirmen no haver publicat mai en cap 

altre repositori. 

En resposta a la pregunta sobre la percepció del volum de publicació en obert (qualsevol via), 

excepte un “poc” per part d’un dels investigadors, la resta d’agents coincideixen en assenyalar l’opció 

“bastant”. Si ens fixem ara en càlculs percentuals més específics, trobem que l’IPHES no disposa de 

dades concretes, tot i que hi ha la intenció d’establir els mecanismes per fer-ho. L’ICAC, en canvi, 

n’extreu un percentatge a partir de la base de dades interna i situa en un 60% la producció científica 

publicada en obert durant el 2018. Aquesta xifra és notablement superior a la última mitjana calculada 

https://www.recercat.cat/handle/2072/220028
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pel PRC (2017) sobre publicacions en obert a nivell general, i que se situa al 36,6%. De manera 

complementària, també es disposa de les dades de l’Observatori de l’Accés Obert61, una iniciativa 

sorgida el 2016 amb l’objectiu de fer un seguiment de la publicació en obert de totes les universitats 

participants. Les dades publicades a l’esmentada web situen, per al 2017, un percentatge de publicació 

en obert del 55,6%, que es reparteix de la següent manera: repositori (19,7%), híbrida (8,8%), bronze 

(8,1%) i pura (19%). En el cas de la UB62, han afinat una mica més les dades per centres. Així, per a 

l’àmbit “història i geografia”-que és on s’integraria l’arqueologia-, es calcula un 55% de publicació en 

obert per al 2017, dada que està per sobre del percentatge general de la UB. A través d’aquest indicador 

també es constata el pes enorme de la publicació en revistes lliures d’APC, una tendència que podria 

ratificar les observacions fetes fins ara sobre el pes d’aquest tipus de revistes en arqueologia. 

En paral·lel, una altra dada orientativa ens la proporcionen Rovira, Urbano i Abadal (2019) en 

el seu estudi quantitatiu sobre la publicació en obert dels centres CERCA de Catalunya per als anys 

2011-2015. Els autors realitzen un càlcul específic per a les “humanitats”, categoria que inclou l’ICAC i 

l’IPHES i un tercer que és l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC). A partir d’una 

mostra d’articles d’aquests centres, els autors calculen que un 76,7% de la producció científica està 

publicada en obert (Rovira, Urbano, Abadal, 2019, p. 11). Aquesta dada és significativament superior a 

les que hem aportat fins ara perquè el càlcul inclou, a banda de la publicació en via verda i daurada, 

altres mecanismes com la publicació d’articles en obert a les xarxes socials acadèmiques. En aquest 

sentit, val a dir que els investigadors entrevistats també han mencionat aquesta opció com habitual, 

essent Researchgate i Academia les dues utilitzades. 

 D’altra banda, com a estratègia de visibilitat, és interessant destacar que en el cas dels dos 

centres CERCA i del grup GRAP, es fa públic a través del web el llistat de tota la producció científica i 

s’inclou, sempre que és possible, l’enllaç directe a l’article. 

 Per últim, una altra pregunta en aquest apartat va ser sobre la plataforma Calaix del 

Departament de Cultura. Tant des de la visió dels centres CERCA com des dels propis investigadors, es 

constata un coneixement i ús de la plataforma, sobretot per a consultar memòries d’excavacions. En 

paraules d’un dels investigadors: “Abans s’havia d’anar fins al Servei, ara en una mica de sort la trobes 

a Calaix”. Entre els aspectes a millorar, des de l’ICAC s’assenyala la necessitat de promoció i des de 

l’IPHES es queixen que la navegació és lenta i poc amigable. Els investigadors es queixen que no està 

tot. Moltes vegades no troben la memòria que busquen i desconeixen el criteri que s’utilitza a l’hora 

d’incorporar documents a la plataforma. En aquest sentit, pensen que seria interessant fer un esforç 

per introduir totes les memòries, més encara les antigues. 

 

-Gestió de les dades de recerca 

En el terreny de la gestió de les dades de recerca, novament són les universitats qui porten la 

iniciativa. Com s’ha dit, aquest tema es treballa de manera consorciada i, a banda, també es realitzen 

guies de suport i directrius sobre el tema des de les universitats. A nivell de repositori institucional, el 

de la UB incorpora dades de recerca de manera més sistemàtica, mentre que el de la URV a dia d’avui 

només compta amb una col·lecció molt petita. 

                                                           

61Universitat Politècnica de Barcelona. (n.d.). Observatori de l’accés obert. Bibliotècnica. Recuperat el 23-03-2019 
a través de: http://bibliotecnica.upc.edu/observatori 
62 Aquestes dades s’han extret de l’anteriorment mencionada pàgina web del CRAI UB. 

http://bibliotecnica.upc.edu/observatori
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Si ens fixem amb els investigadors de les universitats, cap dels tres ha publicat dades de recerca 

en obert, ni ha realitzat un pla de de dades de recerca. A més, el coneixement sobre el tema és gairebé 

nul. En el cas de l’ICAC, fins ara tampoc se n’ha fet cap, però arrel de la recent adjudicació de dos beques 

Marie Curie, afirmen que hauran de començar a treballar-hi. 

Enmig d’aquest panorama, el cas de l’IPHES és ben diferent, ja que han tingut alguns projectes 

emmarcats dins l’H2020. En concret, fins ara han disposat de quatre beques individuals Marie Curie i 

un projecte ERC (Consell Europeu d’Investigació). Expliquen que, tot i que l’ORD Pilot és encara una 

opció voluntària, cada cop més subjau la pressió d’adherir-s’hi; sobretot per a determinades disciplines 

i projectes que generen moltes dades (com pot ser el cas de l’arqueologia): “El que comença sent fes-

ho si vols, acaba sent explica’m perquè no ho vols fer”. Davant d’aquesta tendència que, al parer de 

l’Institut, va encaminada cap a l’obligatorietat, des de l’inici van decidir l’adhesió per sistema al pilot de 

dades, per tal de generar experiència institucional en l’elaboració de plans de gestió de dades. L’eina 

utilitzada ha estat el DMP online. Quant als repositoris per a la publicació de dades, a nivell general des 

de l’IPHES es recomana Zenodo que té al darrera l’aval de la Comissió Europea. Ara bé, també s’esmenta 

que algunes revistes científiques treballen amb determinats repositoris, de tal manera que pel fet de 

publicar amb elles pots publicar en paral·lel les dades de recerca sense recàrrec addicional. És el cas de 

les de la Royal Society of Chemistry (per a temes de biologia i paleontologia) que apunten cap al 

repositori Dryad63. Per últim, en el cas particular del projecte ERC, està previst que les dades es 

publiquen al repositori específic d’arqueologia ADS (Regne Unit). 

Més enllà d’aquest ús puntual d’ADS en el cas de l’IPHES, s’observa que els repositoris de dades 

de recerca en arqueologia com tDAR, Ariadne que s’han esmentat a l’apartat de panoràmica 

internacional, són molt poc coneguts i gens utilitzats per part dels investigadors de les universitats i 

dels centres CERCA. Pel que fa les biblioteques universitàries, tot i que són coneguts i validats, no se’n 

fan recomanacions específiques. 

D’altra banda, tal i com s’explica al marc teòric, una de les característiques destacables d’una 

part important de les dades de recerca en arqueologia és la irrepetibilitat, sobretot pel que fa a les 

extretes de les excavacions arqueològiques. Per això una pregunta rellevant de les entrevistes ha estat 

la gestió interna de les dades de recerca i la seguretat de la informació. En el cas de l’IPHES, la majoria 

de les dades procedents del treball de camp als jaciments arqueològics s’emmagatzemen en una base 

de dades elaborada amb Filemaker penjada a un servidor i accessible per a tots els investigadors. A 

banda, també disposen d’un programa per a l’arxiu compartit de fotografies. En canvi, no existeix 

aquesta opció per a les dades experimentals, molt abundants a l’Institut i que es guarden a nivell de 

grups de recerca. Quant a l’ICAC, la situació de les dades de recerca està molt menys centralitzada. En 

principi, el Centre de Documentació actua d’arxiu de dades (fotografies, dades d’excavacions, etc.), 

però no hi ha un ingrés sistemàtic per part dels investigadors i a dia d’avui disposen, bàsicament, de 

documentació institucional. 

Pel que fa a la seguretat de la informació, l’IPHES disposa de servidors interns d’ús per a tots 

els investigadors i se’n fan còpies de seguretat (diàries i setmanals). En el cas de l’ICAC, s’afirma que hi 

ha una comissió informàtica que treballa en temes de seguretat de la informació.  

Quant a les pautes d’actuació dels grups de recerca, es pot dir que la situació és variada. En el 

cas de GRESEPIA, cada investigador conserva les pròpies dades i, a banda, disposen d’una memòria 

extraïble compartida on s’hi fa un bolcatge més o menys periòdic. També utilitzen Dropbox i Google 

                                                           

63Dryad Digital Repository. (n.d.). Recuperat el 22-05-2019 des de: https://datadryad.org/ 

https://datadryad.org/
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drive per a compartir dades entre l’equip. Pel que fa a GRAP, s’explica que hi ha una sèrie de dades d’ús 

comú per a tots els investigadors de l’equip (independentment de l’especialització) que estan 

centralitzades a través d’un sistema de bases de dades amb Filemaker i penjades al núvol. En 

anterioritat ho tenien guardat en discos externs, però es va decidir passar al núvol per qüestions de 

seguretat i d’accés a la informació. Tots els membres de l’equip poden consultar les bases de dades 

però, per evitar alguns problemes de duplicitats i inconsistència de les dades, avui dia hi ha una única 

persona encarregada d’introduir-les. A part, cada investigador té un sistema propi per emmagatzemar-

ne les més especialitzades. Com a projecte innovador, expliquen que s’està treballant en el disseny d’un 

sistema integrat amb GIS, que permetria la introducció directa de les dades del treball de camp al 

sistema, mitjançant tabletes. Per últim, el grup AGREST també disposa d’un sistema centralitzat de 

dades. 

En general, es pot afirmar que, tot i l’existència d’alguns sistemes per a la centralització i 

custòdia de dades de recerca, es constata que continua havent-hi un volum important d’elles que es 

troben en ordinadors personals. 

 

-Conducta professional en recerca 

Sobre les qüestions d’ètica i confidencialitat de les dades, hi ha coincidència entre tots els 

agents en què és un tema que no afecta de manera especial l’arqueologia. Per exemple, en els plans de 

dades elaborats des de l’IPHES mai han hagut de contemplar aquesta opció. Tot i això, des del GRAP sí 

que es detecta alguna problemàtica puntual, que s’expressa així: “no afecta tant en temes del passat -

perquè això afecta a gent que ja no hi és, per dir-ho d’alguna manera-, però potser sí en els àmbits de 

patrimoni i museïtzació, perquè s’intenta captar l’opinió de ciutadania i aquesta opinió té noms i 

cognom i cal evitar divulgar-ho.” Una relació interessant sobre les dades sensibles en arqueologia la 

proporciona ADS (Regne Unit) en les directrius de dipòsit al seu repositori64. Concretament, es parla de: 

història oral i entrevistes; dades financeres on els costos es poden atribuir a una persona; 

enregistraments sobre els equips de recerca; correspondència personal; determinats aspectes dels 

diaris d’excavació on es puguin identificar arqueòlegs, i enterraments o esquelets que es puguin 

relacionar amb individus amb noms i cognoms. Dins d’aquest últim apartat podrien incloure’s les 

excavacions de fosses comunes de la Guerra civil espanyola que s’estan duent a terme a Catalunya. 

En el cas de les universitats, s’han creat comissions d’ètica i bioètica específiques per tractar el 

tema de la confidencialitat. Tots els projectes que presenten dades susceptibles de ser sensibles o 

confidencials, han de passar-hi obligatòriament. Des de la UB, a més, s’està elaborant un codi sobre 

integritat de la recerca i qüestions ètiques en dades de recerca, mentre que la URV disposa de guies 

per evitar el plagi. 

Pel que fa als dos centres CERCA, estan certificats amb el segell HR Excellence in Research 

atorgat per la Comissió Europea. Això implica la implantació i justificació d’un pla d’actuacions 

(publicats al web) que gira al voltant de quatre grans pilars: aspectes ètics i professionals, contractació, 

condicions de treball i seguretat social i formació. En ambdós casos, s’observa un interès prioritari per 

incloure-hi aspectes relacionats amb la conducta professional en recerca. Per exemple, l’acció 1 del pla 

                                                           

64Universitat de York. (n.d.). Policy and Guidance on the deposition of sensitive digital data. Dins de: Archaeology 
Data Service. (n.d.). Consultat el 21-05-2019 des de: 
https://archaeologydataservice.ac.uk/advice/sensitiveDataPolicy.xhtml  
 

https://archaeologydataservice.ac.uk/advice/sensitiveDataPolicy.xhtml
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de l’IPHES (2017-2020) gira al voltant de l’aplicació dels principis ètics i les bones pràctiques en recerca. 

En el cas de l’ICAC, les accions del pla ja estan aplicades (2015-2018) i trobem que l’acció 1 s’ha traduït 

en l’aprovació d’un codi ètic i l’acció 9 en la redacció d’un manual de polítiques i pràctiques sobre 

propietat intel·lectual i copyright. 

 Quant a l’ús de les Creative Commons en temes de propietat intel·lectual, s’observa que la 

política d’accés obert de l’ICAC estipula l’ús concret d’aquestes llicències, mentre que des de l’IPHES es 

coneixen però no es té constància del seu ús. Només un dels tres investigadors entrevistats afirma 

haver-les utilitzat per a cartelleria, pòsters, etc.  

Per últim, dins d’aquest apartat també s’ha preguntat als investigadors sobre les dinàmiques 

de treball col·laboratiu amb d’altres àmbits. En tots els casos s’ha destacat el creixent caràcter 

interdisciplinari de l’arqueologia catalana. En paraules d’un dels investigadors: “Qui fa arqueologia i no 

es barreja amb d’altres disciplines, està fent malament l’arqueologia”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Núvol de disciplines que col·laboren amb l’arqueologia 
Els investigadors entrevistats han assenyalat la relació del seu treball en totes aquestes disciplines i han 

coincidit a destacar la ciència oberta i les humanitats digitals com una oportunitat per estimular encara més el 
treball col·laboratiu amb altres àmbits del coneixement 

 

-Ciència ciutadana 

En general, s’observa un pes molt important de la socialització del coneixement en arqueologia 

i un creixent interès per la concreció de projectes de participació ciutadana.  

Des de l’IPHES expliquen que des de la seva fundació, la socialització de la ciència ha estat un 

eix estratègic al mateix nivell que la recerca i que, de fet, la seva posada en pràctica ha format part de 

l’èxit de la recerca de l’Institut. Mantenen un ventall molt ampli d’accions per a tots els perfils de 

públics: xerrades, elaboració de continguts, etc. Un projecte interessant és la web divulgativa 

Evoluciona65, on s’hi poden trobar materials de tot tipus (vídeos, guies, articles científics, etc.) i per a 

tots els públics, sobre prehistòria i evolució humana. Dins d’aquesta destaquem “IPHES a les escoles”, 

tallers teòrics i pràctics a alumnes de cinquè i sisè de primària. 

                                                           

65IPHES. (n.d.). Evoluciona. Recuperat el 22-05-2019 des de: http://www.evoluciona.org/ 

http://www.evoluciona.org/
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Figura 9. Web Evoluciona de l’IPHES. 
Font: http://www.evoluciona.org/ 

L’Institut també disposa de blog i és present a Facebook, Twitter, Youtube. La web disposa de sistema de 
sindicació de continguts. 

 

En paral·lel, la participació ciutadana en la ciència també és un objectiu de l’IPHES i s’està 

treballant la manera d’articular-ho. Un projecte a curt termini és el centre d’interpretació del jaciment 

del Barranc de la Boella (la Canonja), on s’estudia integrar la participació ciutadana en el disseny de 

l’espai. Per exemple, una possibilitat podria ser la participació dels escolars en la selecció del nom de 

l’espai, logotip, etc. 

Quant a l’ICAC, també disposa d’un calendari d’activitats centrades en la divulgació i no tant en 

la participació ciutadana. Entre les accions habituals trobem el programa quinzenal de ràdio “Toquem 

pedra” a Tarragona Ràdio i les xerrades o visites guiades a jaciments. Com a projectes puntuals destaca 

“Solcant la història”, per apropar l’arqueologia clàssica a alumnes d’educació especial i el “Projecte 

Arrel” (2016-2018), que s’alinea amb les humanitats digitals, ja que va consistir en la creació d’un 

prototip d’aplicació 3D basat en jocs instructius i orientat als centres docents. 

 Des del terreny dels investigadors, se’ns parla de diversos formats de divulgació: xerrades, 

exposicions, visites guiades, visites teatralitzades, ús intensiu de les xarxes socials, pàgines web amb 

continguts divulgatius, etc. Pel que fa als projectes més estrictes de ciència ciutadana, des de GRESEPIA 

s’han fet trobades per recopilar fotografies de jaciments i també un taller d’aportació ciutadana sobre 

tipus de conreus tradicionals. En el cas del GRAP, recentment s’ha endegat un projecte força interessant 

per involucrar la ciutadania al llarg d’un procés de museïtzació. En aquest sentit, i amb la incorporació 

al grup d’una tècnica en museïtzació, s’han realitzat una sèrie de trobades sectorials amb gent de la 

zona de diferents perfils (àmbit de la política, de la cultura, de la ciutadania en general, etc.). A partir 

de la metodologia coneguda com Manual Thinking, s’han explorant els interessos, les idees i propostes 

de la ciutadania pel que fa al seu patrimoni. Afirmen que aquesta primera fase ja ha donat resultats 

tangibles i que l’acceptació ha estat gran. 

http://www.evoluciona.org/
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Figura 10. Dinàmica participativa a través de la metodologia Manual Thinking al GRAP UB. 
Foto cedida per: GRAP 

 

 Per últim, en el marc de les universitats, des del CRAI URV s’explica que la qüestió de la ciència 

ciutadana no és un tema competencial propi, sinó que es porta a través d’altres unitats i d’un grup 

d’impacte social de la recerca. En el cas de la UB, el tema s’aborda des de la Comissió de Ciència Oberta 

i l’objectiu és incloure, per una banda, tots els programes i activitats de divulgació que es fan 

actualment i, per l’altra, els projectes més específics de ciència ciutadana de la universitat. A banda, 

des de la biblioteca es pretén crear un apartat web on visibilitzar les iniciatives en ciència ciutadana 

que s’estan fent a nivell de UB. En aquest sentit, no se’n té constància de cap en l’àmbit de 

l’arqueologia, sobretot en destaquen les disciplines com física, biologia i medicina. 

 

-Humanitats digitals 

Com ja hem anat avançant, el tema de les humanitats digitals tot just està en procés de treball 

dins les universitats catalanes. Trobem que les dues biblioteques universitàries estan treballant en el 

terreny més clàssic, a través de la digitalització de fons d’arxiu en el cas del CRAI de la URV i de manera 

més sistematitzada en el CRAI UB, amb el Centre de Digitalització (CEDI) vinculat al mateix CRAI. En el 

cas de la UB, es destaca l’interès per treballar aquest tema, però tot just s’està articulant el què i el 

com. Aquesta situació contrasta amb el que s’ha pogut detectar en el terreny específic dels 

investigadors entrevistats, on s’observa un ús important de les tecnologies digitals, sobretot de les 

eines de virtualització i 3D.  

En aquest sentit, podem destacar el grup GRESEPIA, molt actius en l’ús de les tècniques de 

reconstrucció virtual i de realitat augmentada. Les reconstruccions virtuals d’objectes, hàbitats i 

jaciments es difonen per Twitter, Facebook , Instagram i codis QR als cartells o publicacions. També des 

de la web del grup, encara que afirmen que no hi és tot, ja que sovint es prioritza la immediatesa de les 

xarxes a penjar-ho a la web. Una altra plataforma que cal destacar pel seu ús marcadament generalitzat, 

tant pel que fa a investigadors com des dels mateixos centres CERCA, és Sketchfab66. 

 

                                                           

66Sketchfab és una plataforma web per publicar i compartir models 3D de manera oberta i a través de la creació 
de perfils propis.  
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Figura 11. Perfil Sketchfab del grup GRESEPIA. 

Font: https://sketchfab.com/gresepia 
El perfil va ser bastant pioner en el camp de l’arqueologia. Es va crear el 4 de novembre de 2015 i en data 30-05-

2019 conté 25 models que acumulen 3.5k visualitzacions. 

 

Més enllà dels grups entrevistats, des del CRAI UB assenyalen el projecte ERC.net67 del grup de 

recerca CEIPAC, que destaca per l’ús d’altres tipus de tecnologies. Es tracta d’un treball transdisciplinari 

(d’arqueòlegs, informàtics i físics) on es reconstrueixen les dinàmiques de comerç de l’Imperi romà a 

través de l’anàlisi de dades a partir de la teoria de xarxes i la simulació. Aquest grup aposta fermament 

per la ciència oberta i, entre d’altres iniciatives relacionades, a dia a d’avui treballen conjuntament amb 

el CRAI UB per fer públiques totes les bases de dades de treball intern. 

Pel que fa als centres CERCA, des de l’ICAC es treballa habitualment amb GIS aplicat als estudis 

d’arqueologia del paisatge. També es disposa d’una Unitat de Documentació Gràfica que és un referent 

en l’àmbit de la creació de models virtuals del patrimoni arqueològic. Per últim, també cal destacar 

l’apartat web anomenat “Laboratoris virtuals”, on es poden trobar diferents projectes d’humanitats 

digitals totalment oberts, com Amphorae ex Hispania I (catàleg virtual d’àmfores hispàniques) o la 

digitalització del fons d’arxiu de l’arqueòleg Pere de Palol. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

67CEIPAc. (n.d.). EPNet. Production and Distribution of Food during the Roman Empire: Economic and Political 
Dynamics. (n.d.). Recuperat el 30-05-2019 des de: http://www.roman-ep.net/wb/epnet-project/ 

https://sketchfab.com/gresepia
http://www.roman-ep.net/wb/epnet-project/
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Figura 12. Fons digitalitzat Pere de Palol (ICAC). 
Font: http://fonspalol.icac.cat/category/cataleg/ 

Conté literatura gris i dades de recerca i es pot cercar per paraula clau amb filtre per format (correspondència, 
diaris d’excavació, dibuixos, fotografies i plànols), o bé amb filtre per jaciment arqueològic. 

 

A l’IPHES és on s’ha pogut detectar un ús més divers de les humanitats digitals. No només 

utilitzen les recreacions 3D per a projectes museogràfics, sinó que disposen d’un escàner 3D de llum 

estructurada. S’explica que s’està escanejant molt de material (com tecnologia lítica) que es fa servir 

internament a nivell de recerca, però que està previst que es pugui fer-se públic a través del web. A 

banda d’això, destaca l’ús de la modelització computacional per estudiar processos d’interaccions entre 

diverses espècies humanes, dispersions humanes en el territori, etc. També, l’ús de dades massives (Big 

Data) en arqueologia. Com per exemple, la reutilització massiva de dades de datacions de jaciments 

arqueològics per fer aproximacions demogràfiques.  

   

5.2.4. Eix 4. Formació i guies de bones pràctiques 

La qüestió de les formacions, el suport i l’elaboració de continguts explicatius i directrius de 

bones pràctiques en ciència oberta, està plenament assumida per les biblioteques universitàries. Per 

exemple, des del CRAI URV realitzen cursos generals de visibilitat de la producció científica, accés obert, 

repositori i gestió de dades de recerca. A banda, també se n’imparteixen de més específics, adaptats a 

les especificitats dels centres. L’objectiu és anar incrementant el nombre perquè gaudeixen de molta 

acceptació. Pel que fa a la UB, no disposen d’un calendari planificat, però fan formació de ciència oberta 

a tots nivells, a demanda de centres i investigadors. També han fet dues jornades amb els instituts 

propis per posar sobre la taula les necessitats en matèria de dades de recerca. Quan tinguin ben definit 

la política i les directrius al respecte, expliquen que començaran un programa de formació ampli. 

Quant als centres CERCA, no hi ha un calendari previst de formacions en ciència oberta, tot i 

que es fan xerrades informatives de manera puntual o s’envia informació via correu electrònic. Pel que 

fa al suport informacional, a nivell institucional els dos instituts tenen com a referent més proper el 

CRAI URV. En el pla dels investigadors de l’ICAC, s’adrecen al Centre de Documentació de la institució i 

http://fonspalol.icac.cat/category/cataleg/
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en el de l’IPHES, hi ha un grup de recerca pioner en l’elaboració de plans de gestió de dades que està 

assentat les bases procedimentals i de bones pràctiques i que serveix d’exemple i també de suport i 

assessorament per a la resta d’investigadors. Cap dels dos instituts CERCA ha elaborat guies de bones 

pràctiques, però s’han mencionat com a recomanacions MareData per a les dades de recerca (Melero, 

2018) i el Foster Open Science Toolkit68. A banda, s’ha d’afegir que en l’àmbit de l’arqueologia és 

d’obligada referència la guia de gestió digital de dades arqueològiques, fruit de la col·laboració d’ADS i 

Digital Antiquity69. Proporciona informació sobre com tractar les dades al llarg de tot el cicle de vida 

d’un projecte arqueològic (planificació, documentació, metadades, drets d’autor, etc). També aborda 

el tractament de dades des dels formats més bàsics i comuns (text, base de dades, imatge rasteritzada, 

imatge vectoritzada, vídeo i àudio), fins als més complexos, provinents de tècniques d’anàlisi i 

processament com la geofísica, l’escaneig làser, la dendrocronologia, el GIS o els models 3D.  

 D’altra banda, s’ha pogut documentar, tímidament, la introducció de la formació en ciència 

oberta i humanitats digitals dins dels ensenyaments d’arqueologia des del punt de vista de les habilitats 

en el tractament de dades.70 Així, el grau d’Història de l’Art i Arqueologia de la URV incorpora 

l’assignatura Recursos i Gestió Digital, on es parla de les humanitats digitals i proporciona coneixements 

pràctics sobre eines per “a la documentació, anàlisi i difusió de dades” (Universitat Rovira i Virgili, 2018-

2019). En el cas del màster interuniversitari Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana on hi 

participen la URV i l’IPHES, els entrevistats expliquen que també hi ha una assignatura on s’incorpora 

la qüestió de la ciència oberta de manera molt pràctica (DMP, Sherpa Romeo, etc.).  

 Per últim, només l’investigador de la URV ha fet formació en temes de ciència oberta. En 

general, tots són molt conscients del desconeixement en molts dels temes i apunten a la necessitat de 

rebre més informació de manera entenedora i clara. 

 

5.2.5. Eix 5. Fortaleses i oportunitats, frens i amenaces 

En aquest apartat, s’ha fet una síntesi de les visions aportades pels tres perfils sobre els 

aspectes positius que la ciència oberta i les humanitats digitals poden reportar a l’arqueologia, i també 

sobre tot allò que representa un obstacle per a la seva implantació real dins la disciplina. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68Foster. (n.d.). Open Science Training Courses. Recuperat el 21-04-2019 des de: 

https://www.fosteropenscience.eu/toolkit 
69Digital Antiquity, & Archaeology Data Service. (n.d.). Guides to Good Practice. Recuperat el 21-03-2019 a través 
de: http://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gpwiki/ 
70S’empra aquest matís perquè hi ha diferents assignatures de graus i màster que en el seu sí incorporen la 
utilització de determinades tecnologies digitals. Aquí assenyalem les aproximacions que impliquen habilitats en 
gestió de dades de recerca, tractament de la informació, etc. 

http://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gpwiki/
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-Fortaleses i oportunitats 

Taula 5. Fortaleses i oportunitats de la ciència oberta i les humanitats digitals en arqueologia 

1.-Visibilitat i impacte  

Tal i com s’explica des de les biblioteques universitàries, en el camp de les ciències socials i les 

humanitats, la ciència oberta és un gran avantatge respecte el sistema de publicació tradicional, ja 

que són disciplines que “no han estat ben tractades per les grans editorials i per les revistes amb gran 

factor d’impacte.” El fet que la ciència oberta permet a l’arqueologia impulsar la visibilitat de manera 

especial respecte el paradigma anterior, és una visió compartida per tots els agents. A més, no només 

pel que fa a la publicació dels articles finals en obert, sinó que tots valoren positivament les noves 

opcions que suposa poder publicar en obert diferents versions d’un article (preprint, postprint, etc). 

2.- Arqueologia més eficient 

L’accessibilitat de les dades i de la informació afavoreix la reutilització i optimitza l’esforç i la inversió 

en la recerca arqueològica (major productivitat).  

3.- Facilita la comparació 

En arqueologia és recurrent l’ús de la comparació de peces o dades trobades en contextos geogràfics 

i cronològics diferents. Disposar en obert de les dades procedents de les excavacions facilita 

enormement les feixugues dinàmiques tradicionals de comparació. A més, el dipòsit en línia 

possibilita que això es pugui fer a peu de jaciment. 

4.- Arqueologia més transparent i verificable 

Des dels instituts CERCA es posa l’accent en la possibilitat de verificar els resultats de la recerca que 

ofereix la publicació en obert, així com també l’oportunitat de retre comptes del treball en una 

disciplina que la gran part de finançament és públic. 

5.- Retroalimentació, col·laboració i intercanvi de coneixements per avançar en la recerca 

Des de l’IPHES s’afirma que la reutilització pot enriquir i retroalimentar els treballs propis a través de 

les aportacions d’altres. En aquest sentit, els investigadors també parlen de feedback, d’intercanvi de 

coneixements i de crítiques constructives per poder dinamitzar i avançar en la recerca. 

6.- Preservació a llarg termini de les dades i la informació   

Tots els entrevistats remarquen la necessitat de garantir que totes les dades recopilades puguin estar 

accessibles al futur, més encara tenint present que moltes d’elles són dades patrimonials.  

7.- Estudis arqueològics innovadors 

El fet de poder treballar amb més dades (dades obertes) i d’utilitzar determinades tecnologies digitals 

permet fer aproximacions científiques que trenquen amb els treballs arqueològics més clàssics. 

8.- S’estimula la interdisciplinarietat en arqueologia 

Utilitzar determinades tecnologies digitals t’apropa a d’altres disciplines, una condició cada cop més 

necessària en la recerca arqueològica. 

9.- Democratització del coneixement i del patrimoni, socialització  

S’obre la disciplina i la comprensió del patrimoni a d’altres parts interessades: creadors de continguts 

divulgatius, empreses, ciutadania, etc. 
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-Frens i amenaces 

En aquest apartat s’ha volgut incorporar una possible solució per a cada cas, ja sigui proposada 

pels mateixos entrevistats o a partir d’altres informacions que s’han pogut recopilar al respecte. 

Taula 6. Frens i amenaces per a la implementació de la ciència oberta i les humanitats digitals en arqueologia 

1.- Normativa laxa, ambigua i dificultats per controlar-ne el compliment 

Tots els agents coincideixen en assenyalar que, tot i que la Llei de la Ciència o les polítiques d’accés 

obert institucionals disposen l’obligatorietat de publicar en obert, avui dia no hi ha mecanismes de 

control clars al respecte, cosa que afebleix les garanties de compliment. 

Possible solució: segons l’experiència de l’IPHES, en els projectes sota l’H2020 europeu sí que hi ha 

una fiscalització directa, a través d’un entorn virtual on es van reportant diversos ítems. 

2.- Manca d’una estratègia de ciència oberta més definida a nivell català 

Fins ara aquest pes ha recaigut, bàsicament, en el CSUC. Els centres CERCA i d’altres àmbits han pogut 

quedar-hi al marge. 

Possible solució: des del CRAI UB es posa com a exemple el pla nacional holandès, que estableix una 

estratègia precisa a nivell de país i que inclou el sistema en el seu conjunt. S’explica que s’ha parlat 

de crear un grup de treball al respecte des de la Generalitat, però que encara no s’ha concretat. 

3.- Dificultats econòmiques i manca de recursos humans  

Les APC d’algunes revistes són molt cares en relació als pressupostos que els investigadors tenen per 

als seus projectes. En paral·lel, molts projectes disposen de poc personal per al volum de feina que 

pot implicar una gestió correcta de les dades de recerca. A banda, en el cas dels centres CERCA, són 

dos instituts de dimensions modestes quant a personal i també quant a recursos econòmics. Com 

expliquen des de l’IPHES, això és un obstacle per endegar projectes ambiciosos com poden ser-ho els 

de participació ciutadana. O per crear la infraestructura per a la gestió de les dades de recerca o pagar 

els costos de publicar en obert, segons l’ICAC. 

10.- S’enforteixen els vincles entre societat i comunitat científica  

A través de la ciència ciutadana. 

11.- S’agilitzen tràmits i gestions 

El fet que es tingui en compte -per als processos d’avaluació-, la producció científica present en 

determinats repositoris, pot contribuir a facilitar determinats tràmits. Des de l’ICAC i les biblioteques 

universitàries també es destaca la possibilitat de fer el CV abreujat a través del PRC. De fet, s’explica 

que l’AQU ja ha fet algunes proves per avaluar a partir del que hi ha al PRC, com a punt de partida. 

12.- Es trenca amb la dependència física del patrimoni arqueològic 

Els investigadors assenyalen que fins ara el dipòsit físic de les peces en museus tenia l’inconvenient 

que, per consultar-les, t’havies de desplaçar fins als museus. Allí no totes les peces són fàcilment 

accessibles, sobretot per al públic general. A més a més, podien haver controvèrsies amb els pobles 

d’on s’havien extret les peces, ja que la població veia com el seu patrimoni anava a parar a museus 

d’altres localitats. Amb la virtualització, no només es trenca amb aquestes limitacions, sinó que també 

es poden copsar detalls fins ara difícilment perceptibles o reconstruir peces abans difícilment 

comprensibles. 
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Possible solució: S’expressa la necessitat de comptar amb més suport econòmic per part de la 

institució CERCA i també des de la mateixa Generalitat. 

4.- Complexitat tècnica dels repositoris de dades de recerca 

Des del punt de vista institucional s’ha coincidit en remarcar les dificultats per disposar de repositoris 

propis de qualitat, que garanteixin la publicació en obert i la preservació de les dades de recerca 

seguint els principis FAIR. Qüestions com la varietat de formats o el volum de les dades exigeixen una 

infraestructura tècnica difícil d’assumir per als centres CERCA i, fins i tot, per a les mateixes 

universitats. En aquest sentit, des de l’IPHES també alerten sobre la creació de determinats 

repositoris de dades d’arqueologia lligats a projectes molt concrets, que no han tingut continuïtat.  

Possible solució: Necessitat d’identificar repositoris de confiança i amb garanties de preservació a 

llarg termini. Per exemple, des de les biblioteques universitàries aconsellen els que estan lligats a 

institucions, com a garantia de continuïtat i de compliment d’estàndards. També que es posi l’accent 

en l’acreditació oficial dels repositoris. 

5.- Dificultats per sumar les aportacions de la ciutadania 

Una de les amenaces que s’assenyala des de l’IPHES és la de crear projectes de ciència ciutadana -

com el disseny de centres d’interpretació en arqueologia- que creen una expectativa de col·laboració 

i que després no se’n puguin aplicar els resultats.  

Possible solució: Dissenyar molt bé els processos de participació perquè no generin frustració i 

esdevinguin contraproduents. Emmirallar-se amb els models de ciència ciutadana de països com el 

Regne Unit. 

6.- Ambigüitat del concepte humanitats digitals 

En tots els casos, fins i tot des de les biblioteques universitàries, s’ha assenyalat una certa confusió o 

ambigüitat sobre l’amplitud i abast de les humanitats digitals. 

Possible solució: Des del grup de treball en humanitats digitals del CSUC s’està treballant per acotar 

el concepte. 

7.- Por als mals usos de les dades  

Tant per part dels investigadors com des dels centres CERCA, és recalca que en arqueologia s’inverteix 

una quantitat de recursos i temps en la recopilació de dades (excavacions arqueològiques), 

comparativament molt gran. Això explicaria la preocupació de què no hi hagi un reconeixement de 

l’autoria o usos inapropiats de les dades.  

Possible solució: Des de les biblioteques universitàries recalquen que la ciència oberta no està 

deslligada de la propietat intel·lectual. La qüestió de la integritat de la recerca afecta tota la producció 

científica, sigui en obert o tancat. Des d’aquestes institucions s’estan elaborant guies i estratègies de 

conscienciació que arrenquin des de l’ensenyament a nivell de graus universitaris.  

8.- Por a l’expoli dels jaciments arqueològics 

El fet de publicar dades d’arqueologia georeferenciades pot “facilitar” les pràctiques d’expoli i 

destrucció en els jaciments arqueològics (detectoristes de metalls, furtius vandalisme, etc.). 

Possible solució: Pot servir d’exemple l’estratègia de la plataforma OpenContext (Kansa i Witcher, 

2010). Allí es demana, com a mínim, una referència geogràfica de cada projecte. En cas que es 

consideri que aquesta dada pugui representar un perill per al jaciment, s’aconsella que sigui 
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imprecisa. En aquest cas, s’ofereix la possibilitat de contactar amb els investigadors i aquests poden 

valorar la pertinença de facilitar-la. 

9.- Dificultats per garantir la preservació a llarg termini de les dades acumulades 

Si bé en general hi ha optimisme de cara una bona gestió de les noves dades, hi ha preocupació pel 

tractament dels volums ingents de dades acumulades pels investigadors i els centres. 

Possible solució: Per la rellevància patrimonial de moltes de les dades, la Generalitat hauria 

d’endegar una estratègia nacional per garantir-ne la preservació retroactiva. 

10.- Manca de temps per estar al dia, sobresaturació d’informacions, desconeixement reconegut 

Es constata, àmpliament, que un fre per als investigadors són les dificultats per estar al dia i prioritzar 

davant d’un allau de recursos, plataformes, xarxes socials i novetats al respecte. 

Possible solució: S’expressa la necessitat d’establir guies molt clares i fàcils sobre les qüestions i els 

recursos a l’abast, i marcar-ne prioritats: “És més important poques, però actualitzades, que moltes i 

amb mancances.”, expliquen des de les biblioteques. Des d’aquí també s’assenyala Google Academic 

i ORCID com a fonamentals, així com també la necessitat de tenir actualitzats les dades als sistemes 

de les universitats, perquè des d’allí beuen altres plataformes de manera automàtica. A més, 

recomanen crear i interioritzar una dinàmica pròpia d’actualització periòdica de les dades en les 

plataformes que s’empren.  

12.- Sistema tradicional d’avaluació de la recerca 

Tots els entrevistats han coincidit en assenyalar les contradiccions que suposa el sistema d’avaluació 

tradicional, que només premia la publicació en determinades revistes en impacte que no sempre són 

d’accés obert. En paraules dels investigadors: “Això és una contradicció, perquè l’AQU em demana 

que publiqui en unes revistes molt concretes que, majoritàriament, no deixen publicar en obert”. 

“Malauradament, anem a publicar articles en revistes perquè tenen més factor impacte i solen ser les 

més tancades. Hi ha una doble repercussió negativa: el fet que el material no està obert i el fet que el 

sistema d’avaluació està matant moltes revistes”. 

Possible solució: Una primera solució passa pels canvis des de les pròpies institucions catalanes. Així 

per exemple, la UB està revisant la política d’accés obert institucional per relacionar-la amb 

l’avaluació interna (pla de dedicació acadèmica), de tal manera que només es comptabilitzarà tot allò 

que hi hagi al repositori, com ja s’està fent a la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de les 

universitats s’explica que, sobretot al nord d’Europa, ja s’ha abandonat l’avaluació per factor 

d’impacte i s’aposta per una de més qualitativa. L’avaluació que proposa la ciència oberta no té en 

compte només la publicació de ciència en obert, sinó també com d’obertes són les accions de 

l’investigador respecte d’altres agents (institucions, societat, altres disciplines, etc.). A nivell català, 

la UOC és pionera amb la implantació d’un sistema d’avaluació de les beques postdoctorals, que té 

en compte “no tant on has publicat, sinó que has fet”. 

 

 

5.2.6. Eix 6. Perspectives de futur i reptes  

En aquest apartat, els entrevistats assenyalen diversos indicis que apunten cap a la consolidació 

del paradigma de la ciència oberta i les humanitats digitals en l’arqueologia catalana: 

 -Codi de conducta CERCA: parla explícitament de ciència oberta. 

-RRI i AGAUR. Des de l’IPHES s’explica que en la darrera sol·licitud de renovació del grups de 

recerca reconeguts per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la 
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Generalitat de Catalunya), hi havia un apartat específic sobre com es desenvoluparia el RRI. Per 

tant, tot sembla indicar que a nivell de l’agència de finançament català s’està assimilant 

l’empenta europea a l’RRI, amb tot el que això representa. 

-Projectes amb finançament mix europeu. Des dels centres CERCA es constata que cada cop 

són més els projectes amb finançament català i espanyol que també tenen una part de fons 

europeus. La tendència apunta que la Unió Europea n’exigirà el requisit de la ciència oberta, 

com ho fa amb els que finança al 100% (H2020).  

-H2020 s’amplia fins al 2027 i incorpora massivament tot el tema de la gestió de dades de 

recerca. En pocs anys s’ha passat d’ “el més obert possible” a “en tancat si és necessari”. 

Pel que fa als reptes, des de les biblioteques universitàries assenyalen el canvi estructural del 

model d’avaluació en recerca i també l’aposta per les revisions per parells en obert i transparents. En 

aquest sentit, s’explica l’existència d’algunes plataformes temàtiques on es publiquen els articles 

científics directament, i qualsevol interessat pot consultar l’evolució de la revisió (comentaris, 

modificacions, avaluadors). La idea és que no calgui esperar per poder publicar els resultats. 

D’altra banda, un dels reptes prioritaris, compartit tant per les biblioteques com pels centres 

CERCA, és la qüestió del tractament i preservació de les dades de recerca. Des de l’IPHES mostren la 

necessitat d’establir dues fases de treball. Una primera que permeti establir una dinàmica perquè les 

noves dades de recerca generades es tractin, comparteixin i preservin adequadament a nivell intern. I, 

una segona, per pensar com fer obertes el gruix de dades de recerca. 

 Un altre dels reptes compartits pels centres CERCA és el d’establir un pla de formació per al 

personal. 

 Pel que fa als investigadors, els reptes se centren en incrementar les tasques de virtualització 

del patrimoni, en potenciar la participació ciutadana i el treball col·laboratiu i, per últim, en millorar les 

pautes de tractament de les dades de recerca per garantir-ne, com a mínim, la seva preservació. 

 

6.- Conclusions 

La metodologia emprada ha fet possible bastir un corpus qualitatiu de dades que, analitzades 

de manera conjunta, ens ha ajudat, en primer lloc, a establir una panoràmica internacional de bones 

pràctiques en ciència oberta i humanitats digitals. Això ha estat d’utilitat per dotar de context, per a la 

comparació i com a marc de referència obligada per a l’arqueologia catalana. En segon lloc, l’anàlisi de 

les dades ens ha permès obtenir una visió plural de la situació actual de l’arqueologia catalana respecte 

aquests dos temes, a través de la mirada i les pràctiques de tres perfils d’agents implicats. D’una banda, 

les biblioteques universitàries com a grans impulsores d’aquests dos camps a Catalunya. D’altra banda, 

els dos centres CERCA, uns agents institucionals sobre els qui recau, en part, la responsabilitat 

específica de fomentar-ne bones pràctiques disciplinars. Per últim, els investigadors que, en el seu dia 

a dia de treball, estan interioritzant noves maneres de fer ciència que trenquen, en molts aspectes, 

amb dinàmiques tradicionals molt enquistades a la professió. 

  De tot plegat, en podem destacar les següents idees: 
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-A nivell de generació de dades, l’arqueologia és una ciència que destaca pel volum, per la diversitat i 

pel caràcter irrepetible i patrimonial de moltes d’elles, sobretot d’aquelles que provenen del treball de 

camp a les excavacions. Això fa que sigui una responsabilitat disciplinar prioritària definir i adoptar 

pràctiques sistematitzades i validades per al tractament, la preservació a llarg termini i la publicació en 

obert (per tothom) de les dades arqueològiques.  

-En l’àmbit internacional, s’han consolidat, en poc menys d’una dècada, tot una sèrie d’infraestructures 

digitals i d’institucions que promouen la ciència oberta i les humanitats digitals en arqueologia. Es 

concentren, principalment, als EUA, el Regne Unit, Alemanya i també algunes d’elles estan promogudes 

per la Comissió Europea. Més enllà de les necessàries i abundants iniciatives de tipus general o 

multidisciplinari, totes les esmentades són de gran valor perquè contribueixen a adaptar els principis 

generals a les especificitats que requereix la disciplina.  

-A Catalunya, el CSUC ha estat qui ha coordinat la posada en marxa i consolidació d’infraestructures 

digitals obertes basades en estàndards bibliogràfics i d’interoperabilitat. De caràcter multidisciplinari, 

en moltes d’elles és possible la cerca per la matèria “arqueologia”. En general, els resultats recuperats 

representen una percentatge molt petit respecte el volum de registres, a excepció de RACO, que 

il·lustra una tradició arrelada de revistes d’arqueologia catalanes en format obert. Totes aquestes 

infraestructures digitals afavoreixen la visibilitat per als dipositaris, però també fomenten el treball 

cooperatiu i la millora dels sistemes de gestió de dades dels centres. Un exemple ben clar el veiem en 

l’ICAC, que ha hagut de convertir totes les dades a l’estàndard CERIF, per poder entrar al PRC. 

-La plataforma Calaix de la Generalitat és l’única infraestructura digital d’arqueologia i ciència oberta 

que trobem avui dia a Catalunya. Malgrat certes limitacions (dificultats de navegació, política de dipòsit 

de continguts poc clara, etc.), tant els investigadors com des dels centres CERCA han coincidit a 

assenyalar-ne la utilitat. Això és ben indicatiu d’una necessitat que, ara per ara, sembla estar satisfeta 

a mitges. Podria ser, però, un punt de partida institucional per aglutinar la producció científica i les 

dades d’arqueologia catalanes, seguint els models dels referents internacionals. 

-S’observa que la qüestió de la publicació en obert dels articles científics està àmpliament acceptada i, 

en diferents graus d’aplicació, bastant assimilada; essent la via daurada la més emprada pels 

investigadors. En aquest punt, s’ha de destacar l’esforç institucional de l’ICAC, que avui disposa d’un 

percentatge en obert de la producció científica que està per sobre de la mitjana general catalana. Per 

contra, la gestió de les dades de recerca i la seva obertura és la gran assignatura pendent i un repte 

compartit per als tres perfils d’entrevistats. Aquí es pot destacar l’IPHES, que s’ha iniciat en l’elaboració 

de plans de gestió de dades i que disposa d’algunes bases dades centralitzades per a les dades de 

recerca. Ara bé, malgrat certes iniciatives a tenir en consideració, es pot dir que les pràctiques actuals 

documentades en l’arqueologia catalana, si no es canvien, no garanteixen l’accés digital a les dades de 

recerca en un futur. 

-Es constata que la socialització de la recerca és una pràctica molt assimilada per part del món de 

l’arqueologia catalana i es presenta en múltiples formats. Ara bé, la ciència ciutadana implica un rol 

més actiu de la ciutadania en la recerca. Tot i alguns projectes puntuals -molt centrats en processos de 

disseny museogràfic-, encara no s’han trobat fórmules efectives per garantir la participació ciutadana 

al llarg de totes les etapes del procés científic. Plataformes digitals de crowdsourcing en arqueologia 
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com TMSP Unidentified Finds Research Forum71 (identificació col·laborativa de troballes) evidencien 

que altres models de participació també són possibles en arqueologia. 

-S’observa que el concepte d’humanitats digitals genera certa confusió i indefinició teòrica, un buit que 

estan intentant omplir des de les biblioteques universitàries. Malgrat això, es constata un ús molt ampli 

de les tècniques de virtualització, essent la plataforma Sketchfab àmpliament utilitzada per publicar en 

obert els models virtuals. La digitalització i tridimensionalització d’objectes, estructures i jaciments 

permet apropar el patrimoni a tota la ciutadania, trencant les barreres físiques que imposen els 

museus. 

-Tots els perfils entrevistats han coincidit a assenyalar la visibilitat, l’accés a més dades, l’obertura de la 

disciplina a la ciutadania i la interdisciplinarietat, com els avantatges més destacables que ofereixen les 

humanitats digitals i la ciència oberta a l’arqueologia. Per contra, el sistema d’avaluació tradicional -

basat exclusivament en el factor d’impacte de les revistes-, una normativa de ciència oberta poc clara i 

laxa en l’àmbit català i espanyol i la manca de recursos econòmiques i humans, són els frens principals 

per a tots els entrevistats. 

En definitiva, tots els entrevistats observen indicis clars que apunten cap a la consolidació del 

paradigma de la ciència oberta i les humanitats digitals en l’arqueologia catalana (Codi de conducte 

CERCA, RRI i AGAUR, etc.). En aquest context, podem dir que la disciplina es troba en un procés de 

transició cap a la plena assumpció dels postulats del quart paradigma científic. S’han pogut identificar 

bones pràctiques a tots els nivells i s’ha detectat una predisposició molt gran per fer una ciència més 

oberta i per impulsar l’ús de les tecnologies digitals dins la disciplina. Però encara queda molt camí per 

recórrer: infraestructures digitals específiques, gestió de dades de recerca, legislació, potenciació 

d’altres àmbits de les humanitats digitals més enllà del 3D, major participació ciutadana, etc. Per a tot 

això, caldrà que, tant els nous investigadors com els més veterans, rebin una formació adequada que 

els permeti moure’s, amb més comoditat, en les noves dinàmiques i exigències de treball que imposa 

el context digital. Aquesta funció ha estat assumida per les biblioteques universitàries i és una aposta 

per als centres CERCA d’arqueologia, que caldrà potenciar. També serà bàsica la reflexió conjunta sobre 

el tema, la cerca de bones pràctiques, la definició de pautes, directrius i infraestructures digitals i la 

implicació institucional a tots nivells. 

Per últim, penso que he pogut assentar unes bases de treball i un mètode que pot tenir 

continuïtat. En aquest sentit, seria interessant afegir dades de tipus quantitatiu, a través de l’elaboració 

d’un qüestionari per als investigadors i amb l’objectiu d’ampliar-ne la mostra. Una altra línia interessant 

podria ser  l’anàlisi dels usos d’altres vies de publicació en obert més enllà de les vies clàssiques, com 

per exemple, l’ús de les xarxes acadèmiques. 

 

 

 

 

 

                                                           

71TMSP Unidentified Finds Research Forum - Home. (n.d). Recuperat el 02-06-2019 des de: 
http://tmsifting.org/uifinds/ 

http://tmsifting.org/uifinds/
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