
 

Arqueologia  

 

Realització de intervencions arqueològiques. 

Informes i projectes tècnics de valoració sobre l’afectació 

arqueològica en projectes urbanístics. 

Control arqueològic d’obres. 

Estudis d’impacte ambiental i del patrimoni cultural. 

Prospeccions arqueològiques. 

Actualització de cartes arqueològiques. 

Neteja i manteniment de monuments i jaciments 

arqueològics. 

Alçaments topogràfics d’excavacions arqueològiques. 

Assessorament als ajuntaments en matèria d’arqueologia i 

patrimoni. 

Elaboració i gestió patrimonial. 

 

 

Arquitectura i Patrimoni 

 

Estudis d’edificis, creació i execució de projectes de 

restauració arquitectònica. 

 

Arqueòlegs.cat 

C/ Rocafort 83, 3r 1ª 

Artés (Barcelona), 08271 

arqueolegspuntcat@gmail.com 

93 830 56 54 / 646 58 56 53 

Inter venc io ns  a rq ueo lò g iques  

Di f us ió  de l  pa tr i mo ni  cu l t u ra l  

Estudis històrics locals i comarcals 

Restauració del patrimoni arquitectònic 

Assessorament tècnic en patrimoni 

Manteniment i neteja de jaciments 

ARQUEÒLEGS.CAT 
SERVEIS QUE OFERIM 

DES D’ARQUEÒLEGS.CAT 
 

 

Estudis històrics i Museïtzació 

 

Buidatges de fonts documentals. 

Elaboració de materials didàctics. 

Creació de tríptics, panells explicatius, etc. 

Muntatge d’exposicions  temporals. 

Redacció de projectes generals de difusió del patrimoni 

(visites guiades, exposicions, talleres, etc.). 

Museïtzació i conservació de museus. 

 

 



 

En els darrers anys, l’estudi, la conservació i sobretot, la 

difusió del patrimoni cultural del territori s’ha convertit en 

un bé apreciat i sol·licitat per la població, la qual cada cop es 

mostra més conscienciada del que representa per a la seva 

història i per a la revalorització del seu patrimoni com a 

instrument d’atracció turística i cultural. 

ARQUEÒLEGS.CAT 
La revalorització del patrimoni com a instrument 

d’atracció turística i cultural.

El patrimoni històric i cultural dels pobles 

esdevé cada cop més la font de la seva 

riquesa. 

Des d’ARQUEÒLEGS.CAT, prenem com a eix del 

nostre treball la plena difusió i recuperació del 

patrimoni local del nostre territori, amb l’objectiu 

d’establir un pont d’interacció entre el món científic 

i la població.  

 

La intervenció arqueològica, la recuperació dels 

jaciments o béns mobles d’interès patrimonial i el 

seu manteniment i conservació, són només la base 

inicial per arribar a assolir la fita del nostre treball, 

la difusió d’aquests elements, on la narració de la 

seva història, el seu funcionament i la seva 

interpretació han de restar visibles entre els 

ciutadans. 

 

El patrimoni històric i cultural dels pobles esdevé 

cada cop més la font de la seva riquesa, tan des del 

punt de vista del coneixement del món científic, 

com des de la basant turística. 

ARQUEÒLEGS.CAT neix de la unió d’un grup 

d’arqueòlegs amb més de 10 anys d’experiència 

dins el camp professional de l’arqueologia (amb 

més de 200 direccions arqueològiques), de la 

recerca històrica i en el terreny de la gestió de 

béns històrics, culturals i patrimonials. Tots ells, 

treballs desenvolupats tant al llarg del territori 

català com més enllà de les nostres fronteres 

(Aragó, Illes Balears, Egipte i Azerbaiyán). 

 

ARQUEÒLEGS.CAT configura un grup de 

treball científic multidisciplinal, amb 

d’arqueòlegs, museòlegs, restauradors, 

historiadors, antropòlegs i topògrafs, que 

asseguren un treball d’investigació rigorós. Els 

membres d’Arqueòlegs.cat hem participat com a 

arqueòlegs directors en diverses intervencions 

arqueològiques promogudes i desenvolupades des 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 

Ciutat Romana de Iesso (Guissona), Poblat Ibèric 

del Castellot (Bolvir), etc., així com en el 

desenvolupament museogràfic de museus locals i 

comarcals. 
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