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Notícies

Conscients que no hi ha cap espai que agrupi les 
diferents propostes d'excavacions que es rea-
litzen a nivell nacional o internacional, us pre-

sentem diferents enllaços que poden ser d'interès per 
a aquells que busquen poder anar a excavar ja sigui a 
l’entorn més immediat, com a l’estranger. Aquestes 
campanyes d’excavacions, 
que es realitzen durant el 
llarg de l’any, es concen-
tren sobretot durant els 
mesos d’estiu. Van sobre-
tot dirigides a estudiants 
universitaris tot i que 
sovint també s’accepten 
voluntaris amb ganes 
d’aprendre i de tenir noves 
experiències. El volunta-
riat en arqueologia és molt 
recorrent a l’estranger, so-
bretot a França on se’ls 
anomena bénévoles.

Pels que estiguin in-
teressats en les excava-
cions que es realitzen a 
casa nostra, és aconsella-
ble posar-se en contac-
te amb els departaments 
d’arqueologia de les di-
ferents universitats cata-
lanes o bé consultar els 
diferents jaciments i acti-
vitats que es gestionen des 
del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya www.mac.
cat/Jaciments. 

Sovint, la recerca de campanyes d’excavacions, es 
realitzen a partir d’enllaços que procedeixen de pàgi-
nes web centrades en una etapa històrica concreta. Per 
exemple, pel que fa a les excavacions de l’Estat Es-
panyol, al bloc “Lista de Prehistoria” http://listade-
prehistoria.blogspot.com/ es publiquen regularment 
les excavacions programades i de caire preventiu de 
prehistòria que es realitzen. De la mateixa manera, a 
la pàgina www.arqueologiamedieval.com/excava-
ciones de “Arqueologia Medieval” es donen diverses 

informacions de les excavacions d’època medieval.

El ministeri francès de cultura, a través de la sots-
direcció d’arqueologia, proposa diferents campanyes 
arqueològiques a França i a l’estranger. Aquestes, 
es poden consultar a www.culture.gouv.fr/culture/
fouilles/. Des del CNRS i des del grup “Archéologies 

d’Orient et d’Occident 
et textes anciens” (AO-
ROC) es presenten tam-
bé diferents propostes 
d’excavacions. Es poden 
consultar a www.archeo.
ens.fr

Pel que fa a les exca-
vacions de prehistòria a 
França, es poden consul-
tar a la pàgina “Homini-
dés” www.hominides.
com, en la qual s’hi tro-
ba molta informació so-
bre la prehistòria, tant en 
l’àmbit de l’arqueologia i 
dels treball de camp com 
sobre congressos, revis-
tes, publicacions, mu-
seus... 

La pàgina “Projet-
sAbroad” www.pro-
jects-abroad.fr/ és una 

pàgina francesa que pro-
posa Stages i voluntariats a 
l’estranger. Els projectes es 

centren en el patrimoni Inca del Perú i en jaciments 
de diferents èpoques a Romania. Per trobar la infor-
mació dins d’aquest portal cal oritar-se a la rubrica 
Stages i tot seguit seleccionar el camp “arqueologia” 
del menu de la dreta.
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